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NUNTEM PAĴOJ

FUTURI S IVI O
Ĉiuj gazeloj ŝerce raporti* pri liaj aŭ «Kaj strangajo] rilataj al la .futurista" 

movado, sed malmultaj peni* informi sian legantaron pri la fefideoj de tiu super- 
moderna tn d en co , kiun iuj konsideras kie! signon de spirita malsaneco aŭ frcnez- 
I udon, kaj ali aj kie! simptomon de utila reakcio kontraŭ U tropremo de t* pa»int- 
eco. Kian ajn opinion ooi havas pri lio, oni sendube konsentos, ke kelkai sen
partiaj klarigoj pri tiu movado havas lokon en nia rubriko .N untem puloj*/

La 20  februaro 1909 aperis en la pariza gazeto  .L e  
F igaro- proklamo titolita .M an ifes to  de  I’ fu turism o-, kiu, 
in ter alie, enhavis la jenajn a lvokojn :

.N i  volas kanti la am on al dangero , la alkutim iĝon al 
energio  kaj al m altim ego ;

.n i  volas glorlaŭdi la atakem on, la febran m aldorm on, 
la marŝon rapidegan, la vangfrapon, la p u g n o n ;

«ni volas liberigi ltalujon de ĝ ia  putra gang reno  de 
profesoroj, arkeologoj, ciceronoj kaj an tikvajis to j;

. n i  forbruligos la bibliotekojn kaj subakvigos la m uzeo jn ; 
ni ekprenos la pioĉojn, la hakilojn, la martelojn kaj disruin- 
igos senkom pate  la r e s p e k ta jn  urbojn ktp.*

Tiu ĉi manifesto, in tensega kaj revoluciema, subskribita 
de  iu ĝ is  tiam malmulte konata F. T. Marinelli, publike inici
atis la futuristan m ovadon. Aro da junaj viroj kuniĝis Ĉirkaŭ 
la iniciatinto kaj komencis vigle propagandi la novajn ide
o jn , malsatante la atakojn kaj la mokojn de  I’konfratu lo j
multenombraj.

Kion ili celis? Ĉu iii ag is  serioze aŭ Cu eble ili estis 
frenezuloj kom patinda j?  —  Tion ni resum e ekzam enos.

Ciu forto, Ĉu materia aŭ  mentala, naskas reakcion; tiel 
ankaŭ ia am o al pasinto  naskis m alam on al ĝ i : jen  la genezo  
d e  I’ futurism o, kiu estas akra milito kontraŭ ĉio antikva kaj
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m alnova, kontraŭ ĉiu ĝ is  nun  Satata restaĵo de pasinta 
j  kulturepoko.

Estas kom preneble , ke tiu  ĉi reakcio ne pov is  naskigi 
krom en lando, kie, pli in tense ol aliloke, estis  enradikiginta 
la kulto al pasinto , nom e en Italujo. La riĉa heredaje  arta 
kaj historia de  tiu lando, Sajnis al Ia futuristoj sennecesa 
b a la s to ;  en la respekto  por la antikvaj artaj ĉefverkoj kaj 
por la historiaj restajoj, ili ekvidis sklavecon forjetindan, kaj, 
kvazan aposto lo j de regeneracio, ili ekatakis senkom pate  la 
pasin ton  kaj ĝiajn p rodukto jn .

Eble, po r p ligrandigi la efekton de sia en trepreno  per 
ekstera atako, ili elektis F r a n c io n  kiel centran o rig inon  de 
I m o v a d o ; sed ili estis  italoj, kaj fakte, p o s t  ne longe, ili 
transportis  sian agadkam pon  en ltalujon.

La alvokoj pri detruo  kaj ru inigo, enhavataj en la m ani
festo, ne celas, nature, laŭvortan p lenum on, sed havas nur 
sim bolan  signifon.

La futurism o f o r i r a d a s  ĉiun ligilon de la m oderna  vivo 
kun ia estinta, renversas la m alnoviĝ in ta jn  sistem ojn  de I’ arto 
kaj de I’ pensado , celas em ancipi la junulojn  de  ĉiu pasinteca 
influo kaj starigi la liberecon de I 'in te lek ta  evoluo.

La futurism o volas skui abrupte  la m odernajn  artistojn 
el ilia inerteco mentala kaj fortiri ilin e) la senutila  kaj 
dangera adm iro  de iliaj p rau lo j; Ia fu turism o ekscitas la junajn 
cerbojn forjeti la superfluan kaj m alhelpem an instruadon kla
sikan kaj dediĉi siajn fortojn al kreado libera kaj individua.

—  , Multaj, kiuj e s tu s  provintaj produkti verkojn o r ig i
nalajn kaj novajn , sen tis  sin sufokitaj de  la peza atm osfero  
de antikveco, de  tradicio, de regulo j, de  akadem ioj, de 
pasinta grandeco , de nostalgiaj rem em oroj, kiu es tas  en 
Italujo. Ciu strangajo , Ĉtu ardem o, ĉiu k lopodo ai nov igo  
kaj al m oderneco  de  T ar to  estas tuj kondam nita j de  la 
a u t o r i t a t o j  rektepensantaj, de  ia «gard is to j-  d e  I’ m uzeoj
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kaj de  I’ bibliotekoj, kaj taksitaj kiel sensencajoj, petolajoj, 
in fa n jo j .  N untem pe, po r akiri Ja g lo ro n , necesas esti 
«serioza* kaj sekvi la bonajn tradiciojn, la respektindajn 
nom ojn, la senm ortajn  m odelojn  klasikajn!"

Je n  kontraŭ kio ribelas la futuristoj, lli p lendas, ke  preskaŭ 
Ĉiuj urboj en Italujo jam  farigis senvivaj m uzeoj, foiroj de 
an likvajoj, m agazenoj de fotografajoj, de  ilustritaj poŝtkartoj, 
de libroj antikvaj, de  antikvaj bildoj. Ili celas malhelpi, ke 
la moderna vivo veneniĝu en la sklaveca im item o kaj ad o 
rado de I 'an tikva, ke la nuntem pa arto  speguliĝu  en ia 
pasinta, m ortigan te  energiojn kaj virgajn fortojn.

La futuristoj proklamas la absolutan liberecon de I’ arta 
kreado. Respekto al pasinto signifas respekton al reguloj, al 
modeloj, al idealoj jam atingitaj. Sed vera gen io  kreas, kaj 
kreado sin manifestas en «d iverseco“ ; kondico por a tingo  
de diverseco estas tamen . l ib e re c o " : do , „ libereco" estas la 
unua kaj ĉefa k lopodo  de I’ futuristoj.

Libereco en Ia ritmo, libereco en la vortoj, en la formoj, 
en la fantazio, libereco kompleta en ĉiu ago  kaj faro de 
r h o m a  aktiveco, libereco pusita ĝis la strangeco, eĉ ĝ is  la 
burleskajo kaj gis la absurdo. Preferinde estas eksciti mokojn 
kaj ridemon per libera kaj senĝena uzado de  I’ intelekto, ol 
rikolti «plandojn per sengenia  kaj senfrukta k o p ia ĉ a d o !

La futuristoj estas vere fidelaj al sia p rogram o, lliaj 
verkoj estas absolute diversaj ol ĉio ajn, kion oni vidis ĝis 
nun kaj m ontras, ke Ia verkistoj tim as nek ridindecon nek 
kritikojn plej akrajn.

Se ni ekzam enas la futuristajn altajojn, ni kon v ink ita s  
tuj, ke la atributo «arta" ne povas al ili esti aplikata, almenaŭ 
laŭ la g isnuna signifo de tiu vorto.

La diversaj brancoj de I 'Belartoj futuristaj havas, kiel 
morala direktilo, sian manifeston.

La «Manifesto de ia futurista literaturo" enhavas, inter 
multaj aliaj, la sekvantajn regu lo jn :

J a  adjektivo kaj la adverbo devas esti forigitaj, ĉar iii 
malklarigas la sencon de  I’ substantivo kaj de I’ v e rb o ;

«la sintakso devas malaperi, Ĉar ĝi estas senutila malhelpo 
al libera elvolviĝo de  I’ p e n s o ; oni devas arangi la sub s tan 
tivojn hazarde, en Ia ordo  . . .  senorda, laŭ kiu ili elŝprucas 
el la c e rb o ; la ĝ isnuna interpunkcio devas esti anstatauigita  
per alia, pli moderna, t. e. de la matematikaj s ignoj, ktp."

Laŭ tiuj ĉi reguloj la futuristaj verkistoj kunm etas la 
tieldiritajn .vo rto jn  en libereco", kiuj, nun tem pe, estas kom 
prenataj de neniu krom de la kunm etisto j m em . Tion ili 
bone scias, ĉar. por propagandi la aferon, ili uzas la ko
munan „pasintistan" skribmanieron.

La poezio  futurista Satas la «verson l ib e r a n " : sen rimo, 
sen metriko, sen ritmoj, kaj ĝi ne laudas Ia pacon kamparan, 
la sonorilojn p e d a n t a j n ,  Ia riveretojn idilie fluantajn, sed  
priskribas la krakadon de 1’ maŜinoj, la b ruegon  de  I’ artilerio, 
la sibladon de T uragano.

Sed la noviĝo , kiu a ting is  la plej altan g radon  de ori
ginaleco. de strangeco kaj de scivolem o ĉe la publiko, estas 
la futurista pentrarto. Tie, la futuristoj revoluciis Cion ĝis 
nun konatan kaj ŝatatan kiel fundam ento  de  Tarto .

Kaj, kvankam iliaj kreaĵoj en tiu branĉo estas preskaŭ 
ĉiam nekom preneblaj kaj eĉ groteskaj, estos tam en interese 
ekzameni, kiamaniere la au to ro j klarigas kaj pravigas sian 
procedon.

La pentrarto  futurista celas reprodukti la m ovadon . La 
statikaj bildoj, ĝ is  nun pentritaj, ne estas verecaj. Ciu o b 
jekto havas en si mem m ovadon , ankaŭ kiam ĝi estas s ta 
ranta. La futuristoj nun k lopodas fiksi su r  la to lo  tiun m o 
vadon, aŭ plivole la form on de  I’ objekto  kreita de  r  sinsek
vado de  siaj statoj de m ovo. La m ovado  de  iu objekto  
devenas, laŭ la futurista koncep to , de  la influo, kiun Ia objekto  
efikas sur sia ĉirkaŭajo. Kiam pluraj objektoj staras unu  apud

n

a alia, iliaj influoj sin renkon tas  kaj ku npene tr igas  reciproke, 
tiam aniere, ke la d irek to j d e  iliaj m ovado j d e fo rm ig an  
sin  plektas.

.B i ld o  futurista, d o ,  p rezen tas  la sam tem pecon  «Je Ia 
reciprokaj influoj d e  Ia abstrak te  m o lig a n ta j  ob jek to j Icaj d e  
Hia Ĉirkaŭajo." t  M

Tiu fundam enta principo d e  la  a rto  futurista e s ta s  Homilia 
„ d in am ism o ". Sim pla kaj tuj kom prenebla  ĝi ne  estas , sed  
nova kaj kuraga, kaj t io n  g u s te  celas la fu turisto j.

Kelkaj konfuzas la fu turism on kun la franca .k u b ism o *  
aŭ ankaŭ kun  la m ulte pli m alnova kaj d iv e rse c a  . im p re 
s ism o " .  Mi n e  volaŝ nu n  pritrakti ankaŭ tiujn Ĉi artajn 
ten d en co jn ;  mi rimarkas nur, p ro  klareco, ke a m b a ŭ  estas 
«statikaj" prezentadoj de I’naturo , kvankam  ili jam  estas 
k lopodoj po r  la m oderna  reform o d e  I’ pentrarto . La fu tu
rismo, po r la unua fojo, sin liberigis de  I’senm ova naturo  
kaj enkondukis  la teorion  de I’ d inam ism o.

Laŭ la suprediritaj doktrino j, estas kom preneble , ke fu tu 
rista b ildo  estas tu te  malsimila je  la «kutimaj" b ildoj Ciutagaj. 
Fakte, oni vidas sur la to lo  neklarigeblan  am ason  da  linioj 
sinsekvantaj, da ebenoj kunpenetriĝantaj, da ĥaosaj k u n m i k s a s  
de  hom aj k o d p a r to j  kun  pecoj de  besto j kaj de  objektoj, 
tiamaniere, ke ia prezentita  ob jek to  es tas  tu te  nerekonebla.

Mi citas la .k la r ig o n "  al teorio  futurista donitan  d e  unu 
el la futuristaj p e n tr i s to j :

«Ni ne  faras nur pentradon abstraktan kaj in telektan. Ni 
celas, krom tio, efektivigi plastike, p e r  rafinita sentebleco , 
tion, kio ĝ is  nun estis konsiderita  kiel senkorpa kaj nevidebla ."

Alia kuriozeco de  I’ pen trarto  futurista estas, ke ĝ i  p re 
tendas pentri la son o jn , la b ruo jn  kaj eĉ la odoro jn ,

La orig inaleco  es tas  a t in g i ta ; ia m alam o ai la b ildo  laŭ- 
m odela  kaj p ito reska, la kuraga m alsato  p o r  la a rto  om am a, 
oportun ista  kaj profitcelanta n e  pov is  esti pli efike esprim ita, 
ol starigante  arton  kontraŭartan . T io  ne  estas o fendo  por 
la futuristoj, Ĉar ili m em  proklam as, ke ili agas  kontraŭarte , 
sam tem pe certigante , ke  ili ag as  laŭnature.

Pri ia sku lp tarto  kaj la m uziko  sufiĉos mencii, ke am baŭ 
estas ankaŭ bazitaj su r  revoluciem aj principoj, sam e kiel la 
pentrarto  kaj la literaturo.

P o r  p ropagand i sukcesp lene siajn dok trino jn  nov iĝem ajn , la 
futuristoj arangis  arta jn  ekspozicio jn  en la Cefaj eŭropaj landoj.

La pub liko  tam en faris m alfavoran akcep ton  al la novaj 
ideoj. Surprizita kaj mirigita d e  tiuj novaloj, kiuj kontrastis  
ab rup te  kun ĝiaj prau la j tradicioj kaj renverseg is  tu tsub ite  
giajn kutim ojn longjarajn , la pub liko  akceptis  la nov iĝem ulo jn  
kun m alam ika m ieno . La tu ta  p ro p ag an d a  aktiveco d e  I’ fu
turisto j estas aro  da pli malpli akraj d isputo j, tum ulto j, 
bataloj. O ni n e  ŝparis al ili plej m alagrablajn  a tak o jn :  oni 
ilin m okis, burleskigis, o fendis, insultis, m inac is ;  eĉ, dum  
la paroladoj, on i ilin batis kaj superŝu tis  p e r  . . .  jetaĵoj 
ĉ iu sp eca j!

La futuristoj ne  m a l k u n i g i s ;  ili e lportas m alŝate  la 
ridindecon kaj kontraŭstaras  senŝanceliĝe  al m alam ikeco de  
I’ sam tem pulo j. Ili f idas je  la e s to n to : kaj tio  es tas  ilia virto.

La futurista  afero  p rogresas. Ili laboras sen lace ; multaj 
libroj, b ildoj, pentrajo j aperas s e n ĉ e s e ; en  Firenze, ilia g aze to  
„Lacerba* d isvastigas  tra Italujo la ideojn  plej ribelemajn 
kaj la a lvokojn  plej bruligantajn.

La verkoj de  I’ futuristoj kom encas esti p r id isk u ta ta j: kaj 
tio estas s ig n o  de  graveco. O fte  on i op in ias ilin frenezuloj, 
sed  ili kontraŭdiras, ke frenezo  kaj gen io  estas parencaj. Ili 
e s tas  akuzitaj je m ezvaloro, sed  ili reakuzas la k o n t r a u lo jn  
je  malspriteco.

Ĉu Ia futuristaj doktrinoj estas pravaj aŭ  n e ?  —  Certe, 
ne ĉio estas en ili kondam ninda , kaj, p o s t  t iu  Ĉi m allonga 
pritraktado, mi lasas al la leg an to  m em  la taskon  prijuĝ i, kie 
es tas  la bono , kie Ia m albono. toĝ. Samblich (Triece).
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IV

Ttei fcelM ekzemploj rikoltitaj laŭ la hazardoj de vojaĝo 
povas liveri ideon pri la lando kaj ĝia politika stato.

La grandaj , kaidoj* teorie submetataj al Ia sultano, 
havis gis nun la sendependecon kaj la militemajn kutimojn 
de la mezepokaj princoj; la logantaro, tre bone armita, estas 
ĉiam preta uzi la armilojn.

O ni do  kom prenas, kiei malfacila kaj dangera estus p o 
litiko de  rekta interveno. O ni antaŭ Ĉio devas eviti la gravan 
eraron faritan en Alĝerio, nom e malorganizi organizitan 
landon. O ni devas konservi, ĝ in  p libonigante , la politikan 
kaj socian konstitucion de  tiu popo lo . Cetere, Ia tiel rapidan 
pacigon  de  tiu reg iono  oni realigis dank’al la kunhelpo  de 
la «Brodaj P lie , kiel gardostaran to j Ce la inter
m onto j, ili, e n  la lastaj m onato j, pov is  bari la vo jon  al Ja 
m a {pacigaj e lem entoj a g i g a n t a j  en  Ia Suss regiono, El Hiba 
kaj liaj partianoj, kaj tiel certigis la pacon al la tu ta  regiono 
kuŝanta norde d e  A tlaso ; eĉ, lastatempe, laŭ o rdono  de la 
franca ĝeneral-reprezentanto , ili sukcese atakis ilin. Bedaŭr- 
inde, pro  siaj konstantaj ĵaluzoj, in trigem o kaj troaj ambicioj, 
tiuj utilegaj helpantoj estas malfacile direkteblaj. O ni ĉiam 
povas timi m alfideliĝon, kiel oni jam konstatis lastan vintron.

Aliparte, po r  ke la logantaro  ek ta ta  la francan regolinon, 
Cu oni ne devas limigi la arbitron de tiuj grandaj Cetoj, 
eviti iliajn autoritattrouzojn, kontraustari al la senhontaj 
rabadoj d e  kelkaj el ili, unuvorte  enkonduki reform ojn, kiuj 
estas justaj, sed  kruele malutilos iliajn in tereso jn?

Tio estas tiom  pli necesa, ke ofte  la interesuloj mem 
kaŭzas la in tervenon d e  la franca autorita to  pro m alkonsento  
kun sia  „k a id o “ , aŭ eĉ kun iu ajn alia indiĝeno. La oficiroj 
de ia arabaj oficejoj konstan te  bezonas  sin okupi pri priv
ataj m alkonsentoj, laŭ la peto  de  hom oj, k iu j— ne  malprave
—  malfidas je la indigena ju ĝ o p o v o  de  la „kaidoj*. K van
kam ia franca adm inistra  autorita to  ne  povas  anstataui 
Ia regulan ju g o p o v o n , tamen ili malfacile povas malakcepti 
tiajn pe to jn  sen antaua p rovo  de akordigo.

Jen  do , resurne skizita, la m edio, en kiu devas movigi 
la franca autorita to  kaj kiun devas koni ankaŭ la koloni
anoj kaj komercistoj, se  ili volas sukcesi. Krom en privi
legiitaj regionoj, kiel Cauja kaj G harb , oni ne povas ko lon i
igi pogrande  kiel en Tunizio.

Tam en, de nun, ta Europanoj, establiĝintaj en Marrakeĉ, 
konantaj la landon, eĉ iafoje vivantaj tu te  arabe, sciis suk 
cese labori. Asociiĝinte kun M arokanoj, ili estas brutposed- 
antoj, ekspluatas arbarojn, konstruas dom ojn , sercas minojn, 
aŭ  farme prenas iajn im posto jn . En la industria fako, kelkaj 
sagacaj M arokanoj iniciatis en Marrakeĉ la kreon de farun
muelejoj kun petrolm otoro. Certe estas toko por multaj 
similaj entreprenoj, Ni kredas, ke Maroko povas industriigi, 
kaj d e  nun certaj terkulturaj industrioj kun sukceso povus 
establigi, kiel en insulo Java , ĉe diversaj transitpunktoj, 
aŭ en la centro de la europaj bienoj. Cetere ni devas noti, 
ke la manlaboristoj estas m ultnom braj kaj bonkvalitaj. El 
la dense  logataj regionoj de Suss venas bonegaj laboristoj, 
kiuj iras al Marrakeĉ kaj el tie  d isigas en tu tan M arokon. Kun 
la kreo de novaj komunikiloj, multaj novaj entreprenoj far
igos  eblaj. Sed  ili ĉiam devos  adaptigi al la bezonoj kaj 
ku tim oj de  ia M arokanoj; p o r  ilin taŭge  direkti, la E urop
ano bezo n o s  longan  i n d i g o n ,  kiu estas akirebla nu r dank’al 
konstanta kunvivado en  la indigenaj m edioj. Tiu sam a 
speciala kom petenteco estas ankaŭ necesa al ĉiuj oficistoj

afi oficiroj okupota j je  la o rgan izado  aŭ  adm inistrado de 
tiu  lando.

Kie! malfacila estas iafoje Ia politiko  rilate al la ind ig 
enoj, n i jam  m ontris . Malfacila ĝ i  es tas  eĉ en  la Sajne plej 
m algravaj d e ta lo j:  adm inistra decido, sim pla loka potie- aŭ 
hig ienregularo , povas naski gravajn  m a l f a c i lo jn ,  se ĝ i ne 
estis  farita en  harm onio  kun la tieaj kredoj aŭ kutimoj.

Eniri en  la detalojn, alporti kritikon, cetere malfacilan, 
de  la eraroj faritaj, eĉ en  la lasta tem po , ni ĉi tie  n e  v o las ;  
el kelkaj tiaj faktoj, Sajnas rezulti, ke ankoraŭ m ankas sufice 
m ultnom bra  oficistaro speciale kom petenta  pri la marokaj 
dem andoj. T am en, estas g ru p o  de  francaj oficiroj, kiuj konas 
la araban m edion  p ro  sia restado en Alĝerio. D ank’al ili 
on i pov is  reorganizi kiel helparm eon la m alnovajn ^ b o r 
ojn*, kiuj, malgrafi la malĝoja okazintajo de Fez, bone  kon 
du tis  en la lastaj m onato j. Sed on i ne pov is  senigi la 
alĝeriajn regim entojn  je  iliaj oficiroj, kaj nun tem pe Maroko 
bezonas  multajn oficirojn, kiuj konas la Arabon, lian lingvon 
kaj liajn k u tim o jn ; ta tuta adm inistrado  estas, kaj sendube 
ankoraŭ longe , restos  militista, krom en  kelkaj tute pac
igitaj distriktoj. N ecese  estas do , ke kom peten tu la») kiel 
eble  plej baidaŭ form iĝu.

N otin te  tion, ni volonte konfesas la meriton d e  la oficir
aro de l ’okupkorpuso  kaj la g randan  ta len ton  de  keikaj Ĉefoj, 
kluj krom la soldataj ecoj havas ankaŭ sagacan p ru d en t
econ kaj Ia sen ton  pri la necesaj realaĵoj, kiam tli devas 
ne nur batali, sed  ankaŭ regi.

Kun tiaj hom oj Francujo povas fidi je  la eston teco . 
Certe, m ulto  estas ankoraŭ faro ta; la vo jaĝanto , kiu tra
pasas M arokon, estas frapata de la ankoraŭ tro  m ultnom braj 
m ankoj de  la nuna adm inistracio. Sed  li d ev as  ankaŭ k o m 
preni, ke ĉio es tas  transform ota aŭ k reo ta ;  je  tio agem e  
laboras ia ĝeneral-reprezentan to  kaj lia kunularo.

Aliparte, la franca opin io  estas iafoje m alagrable im pres
ata de  informoj pri m ortigaj bataloj. Sed ili okazas  en 
m ontaj reg ionoj, kie la militista ag ado  es to s  longa kaj malfacila. 
K ontraŭe, tio, kion ni diris, sufiĉis po r  m ontri, ke generala estas 
la pacigo en granda parto d e  M aroko, on i eĉ povas diri, en 
la tuta reg iono, kiu e tend igas  de la O ceano  g is  la m ontoj. *

Oni konsideru  la p rogreson  depost la tago, kiam generalo  
Lyautey, veninta en Fez p o s t  la m ortigo j kaj la unua sieĝo, 
estis siavice enfermita kaj siegita. Malgran bedaŭrindaj 
mankoj, la p rogreso  plenum ita de  p o s t  lia alveno estas tre 
grava. D an k a !  sia sperto  pri la m ahom etanaj landoj, g e n e r 
alo Lyautey, kiel ĝeneral-reprezentan to , povis trafe direkti 
sian agadon  kaj plie akiri realan personan  influon je  la 
arabaj ĉefoj. Li havas Ia konfidon de  ĉiuj, kiuj scias, kiel 
necesa estas kom peten tu lo  por efike agi en Maroko.

Laŭ P. Duchesne-Fournet.
Trad.1 A. R.

El taglibro pri la sieĝo de Skutari.
La edzino  de  1’aŭstria-hungara ĝeneralkonsulo , sin jorino 

v. Zambauer, kiu nun  estas kun siaj infanoj en Wien, 
publikigas pri siaj travivajoj dum  la s ieĝo  de  Skutari sciigojn, 
kiuj kon igas  la teruran  suferadon de  la logan taro  de la m al
felica urbo. La nom ita  sinjorino rakontas j e n e :

„La 12 m arto  kom encigis la bom bardado , dum  kies 
sesdekkvar-hora senĉesa dauro  estas emetitaj 3 0 0 0  pafaĵoj en 
la kristanan kvartalon. Tio estis  Ia plej nervostreĉiga, kion oni 
povas  im ag i!  La plej g randaj bom boj, havantaj diam etron 
de  2 1 centim etroj kaj a ltecon  ĝ is  90  centim etroj, plenigitaj 
per „M elin a -  radikale detru is, se  ili precize trafis, la dom ojn . 
C iukvaronhore ili fendis la aeron kun au tom ata  reguleco.

* El .La Revue hebdomadaire* (Paris).



120 (4) * E S P E R A N T O  * No 8

Al niaj Abonantoj
admini r iri ^  i «**, A b0J,an!0J’ kiuJ estas ^formitaj de nta admmjstracio pri finigo de sia abono, bonvolu kiel eble pie}
! i  « S  i  J  ?,a? 7 " onon Por eviti al si interrompon en la 
ek pedado kaj al ni senutilajn klopodojn.

« i *  ,and?jVkl* t,0. estas ebla’ nl enkasigas la reabonojn
Mta? r im J !2 0i' En.RusuJ°> SZABUNIEVICZ, Del., Moskvo, estas rajtigita de ni por sendi tiujn poStrepagojn.

La Skutarianoj atendis trem ante kun la horJoĝoj en la 
m anoj venontan kuglegon, maltrankvilege atendante, kion 
ĝi falonte pereigos. Kaj efektive la fatala fajfado estis 
sonanta  «iusekunde precize, kaj bom bo estis alfluganta. 
N enio  eatis tiel ekscitiga kiel la kantado de la flugantaj 
p a fa jo j ; ĉar kantante ili alportas la m orton. La virinoj kaj 
Ja kompatindaj infanoj forgesis, ke ili m alsatis; tim em e ili 
atendis la venontan fajfadon.

Tiun ĉi tagon mi enskribis en mian taglibron, kiun mi 
registris depost ia kom enco de la m ilito : .M i ne  plu s d a s  
kion fari. La krimulo kondamnita al m ortpuno estas sciigata 
almenaŭ nur 24 horojn antaue pri tio, kio lin atendas. 
Lia tu rm e n ti lo  dauras nur unu tagon. Sed ni mortas ĉiuhore. 
La virinoj kaj infanoj, kiuj estis rifuĝintaj en ia katedralo kaj 
tie (iunokte  dense amasigintaj kaŭris, pregis kaj ploris, baldaŭ 
estis ankaŭ s e n ig o ta  de ĉi tiu rifuĝejo. Ĉar ium atene komen- 
ciĝadis sistema pafado al Ia katedralo, kaj kiam la sakristio estis 
ekflamiginta kaj oni provis ĝin savi, a lv en ig is  kvaronhora 
ŝrapnei-pluvo al ia sakristio, malhelpanta ĉiun savoprovon.

Vi ne povas imagi, kiom ni suferadis dum la lastaj du 
kaj duono monatoj. La 28 februaro, kiam la konsulejo  ne 
plu estis garantiita, ni komencis fortikigi la kelon. Ni 
ĉirkaŭbaris ĝin per sablosakoj, kiujn ni kovris p e r  tero de 
la flankoj kaj ankaŭ de supre, kaj ni starigis en la kelo 
mem apogtrabojn , por ke la sablosakoj ne traprem u Ia p la 
fonon. P oste  rii -  mia edzo , vickonsulo v. M ayrhausen, 
miaj du infanoj kaj mi —  malsupreniris en Ia kelon, kiu havas 
kvar metrojn laulonge, du metrojn laŭlarĝe kaj estas tiel 
malalta, ke mia edzo  apenaŭ povis rekte stari. Ni vivadis du 
kaj d uon o  m onatojn en Ĉi tiu malgranda kaverno.

La 28 februaro komenciĝis la lasta ĉapitro de Ia se p 
monata sieĝo. U  tiun tagon mi notis  en mia tag lib ro : 
.M alsanaj, malgajaj, d u o n m o n a ta j ,  ni kom encas la tagon  por 
suferi denove. La rusa konsulo Miller kaj la franca konsulo  
Krajensky sciigis h ssad  P asch a’on, ke ili intencas absolute 
iamaniere forlasi la urbon. Kaj mia kom patinda edzo  devas 
resti! Mi ankaŭ frenezigos. Li intencas forsendi min kaj la 
infanojn kune kun la franca kaj la rusa konsuloj, kaj li kaj 
Macinelli (la itala konsulo) nepre volas persisti en siaj 
postenoj tiel longe, ĝis kiam ili ricevos de siaj registaroj 
precizajn ordonojn. Car de kvar m onatoj ni nek povas  sendi 
sciigojn al niaj registaroj, nek ricevi tiajn. Dekkvarfoje 
n. sendis kun sciigoj virojn, al kiuj ni pag is  Ia altegan 
sum on de 100 turkaj funtoj (2 3 0 0  kronoj), kaj ni ne  scias, 
kiuj sciigoj el ili a tingis la ministraron. En regulaj inter
tempoj ni elketis botelojn kun leteroj en ia Bojana - riveron, 
esperante, ke ili a tingos  ia maron kaj tie estos  trovitaj de 
U o y d z ip o j .  Ne ekzistas en la m ondhis to rio  situacio kom 
parebla kun la nia, nek antaŭ Adrianopio nek antaŭ Janina 
oni pafadis tiel kruele kaj sistem e al la kristanaj konstruajoj 
kiel nuntem pe. De post kvin m onatoj disigitaj de  r m o n d o  
ni estas nenion sciantaj pri nia registaro, nenion  sciantaj 
pri nia patrujo kaj niaj parencoj, kaj povantaj nek sendi 
nek ricevi iun ajn sciigon. Bombarditaj, suferantaj la glacian 
malvarmon en la kelo, havantaj la respondecon  pri la austria- 
hungara kolonio, pri Ciuj religiaj konstruajoj, pri ĉiuj homam aj 
institutoj, kiuj petegas ĉiutage kaj hore nian h e lp o n - .

Trad. Hans T resse I. Del., Mŭnchen.

La sep modernaj mirindajoj
IV

VI. La spektra analizo
Ne malpli mirinda ol la radiotelegrafio  estas la spek tro 

skopo  *. P er  Ia e terondoj am b aŭ  iloj utilas p o r  inter
kom unikado.

Kvankam  ĝi n e  estas tiel m ulte  praktike uzata  kiel la
radiotelegrafio, la spek troskopo  estas ankoraŭ  pli adm irinda :
dum  la radiotelegrafio s im ple  ricevas la ondajn  vibradojn
kaj ilin transdonas  senm odife, la spek tro skopo  havas  la
eksterordinaran p ovo n  kunigi en m etoda  o rd o  konfuzan
am algam on de  lu m o n d o j;  ĝ i konigas Ja principon  de  tiu
lum o kaj m ontras, en kiaj kondiĉoj ĝ i  pasas  an taŭ  niai 
okuloj.

N ew ton, la unua, s tud is  la efikojn de  la p rism o  je  ia 
lum rad io ; n e  so le  la radio sangas direkton, sed  Ia prism o 
transform as tiun blankan lum on  de  Ja suno  en superbelan 
ĉielarkon aŭ en ko lorrubandon, kiun Nevvton n o m is  * spek tro" . 
La blanka lum o de  la su n o  ne  estas tia, kia g i aperas  - gi 
estas kom ponajo  de  Ĉiuj koloroj de  Tĉielarko. U nu  jarcenton 
kaj duo no  poste , Frauenhofer eltrovis, ke, je  neregulaj inter
spacoj estas en la suhspektro  largaj bandero lo j de  malsamaj
grandoj, de  tiam nom ataj F rauenhofer’aj bandero lo j. Li la 
unua difinis ekzakte ilian pozicion.

Ĉirkaŭ duon jarcen ton  poste , Kirchhoff sukcesis dem onstri 
ke en Ia sunspek tro  ĉefe gravaj estis  ilia n o m b ro  kaj in
tenseco, sed pli speciale ilia pozicio , tiel ke se  substanco  
en form o de  vaporo  p roduk tas  lum on , ĝia  ĉeesto  povus 
certege esti rekonata per ĝiaj spektraj linioj. Alia rim ark
inda fakto estas , ke tiel m algrandegaj eroj de  e lem entaj 
materioj povas  esti e ltrovata j:  kv indekm ilono de m iligram o 
de kalcio, kaj eĉ la dekkvarm ilionono  de  m iligram o de  sod io  
retroviĝas en  la m a lk o m p o n o  de  la flam o de  B unsen , en 
kiu oni ilin v o k a l ig i s .  B unsen  kaj Kirchhoff am baŭ  elm etis . 
la principon, ke ne g rave  estas, ĉu la lum o ekzam enata  
per Ia spek tro skopo  senpere  e lvenas de  g aso  inkandeska 
au ĉu, devenanta  el ia alia fon to , ĝ i  s im ple  pasas  tra 
la g aso . La karakterizaj linioj e s to s  ekzakte sam aj en la 
sunspektro . D a n k a j  tiu g randa  eltrovajo  Ia spektra  analizo 
farigis scienco.

La spek troskopo  e s ta s  de lika tega  kaj sam tem p e  tre potenca 
aparato por la esp loro j en hernio, b io logio , m eteoro log io , 
fiziko kaj as tronom io . Multaj novaj ĥem iaj e lem ento j estis 
eltrovitaj d an k ’al Ramsay. La vibraj m ovoj de  la m olekuloj 
kaj ĉio, kio koncernas la eterajn lum ondo jn , estis la tem o 
de longaj s tudoj. P o r  la s tu d o  de  ia organika hernio, la 
spek troskopo  es tis  tre utila. J e  la industria  v idpunk to  ĝi 
ankaŭ havas gravajn  profito jn  kaj eb lig is  la enkondukon  
de  gravaj Sangoj en la ŝtalfabrikado.

Sed  plej Satita profito  d e  la spek troskopo  konsistas  en
tio, ke gi pli p roksim igas  nin al la steloj kaj m ontras  al
ni, el kio ili konsistas. Kvankam ili estas m alproksim egaj
de ni, ni tam en scias kun abso lu ta  certeco, kiaj elem entoj 
estas la fon to  de  ilia lumo.

Sir William H igg ins  la unua rimarkis, ke pli aŭ malpli 
g randa  distanco de la lum fonto  kauzis nenian diferencon 
en la kons is to  de  1’spektro . ĉ iu j  fiksaj steloj estas korpoj 
kun ekstrem e alta te m p e ra tu ro ; kiel nia sun o  ili projekcias 
um on. Ce ili re troviĝas tiuj sam aj e lem entoj kaj materioj 

kiel su r  nia  terglobo. O ni p o v is  difini la ekzaktan tem 
peraturon de  multaj steloj sam e kiel p o r  nia sun o . D ank’al 
a spek troskopo  oni pov is  kalkuli la agon  de  la steloj kaj 

la fizikan konsis ton  de  la nebulozo j

1 Traduko de artikolo de S-ro David Todd, profesoro de astro
nomio ce la kolegio de Amberst (Usono).



Alia fundam enta  principo, eltrovita de  D o  p  ple, estas 
ankoraŭ pli in te resa ; li konsta tis , ke m alproksim igante de 
ni la spektraj linioj de  radianta ko rpo  direktigas al la ruĝo  
en la sp ek tro sk o p o ; proksim igante  al ni, ili d irektigas al 
la violkoloro. La s tu d o  de  tiu principo kondukis  al pli 
am pleksaj « p lo r o j  pri la radio-aktiveco. Ĉar ambai! partoj 
d e  duobla  s te lo  m ovigas periode  forigante  aŭ  proksim igante 
d e  ni, ni s d a s  lan iliaj duoblaj spektraj linioj, kiom  da 
tem p o  ili bezonas  por rondiri ĉirkaŭ si m em . ĉ a r  ia spek tro 
sk opo  m ontras al ni, ke  la steloj en  la najbareco de  Sirio 
forigas d e  la son o , dum  ta steloj en la kontraua regiono 
de  {'Cielo, apud  la stelaro U r o  proksim igas al ni, ni povas 
difini la direkton de  la vojo  trapasita en  la interstelaj spacoj 
d e  la su n o  kaj d e  la p lan ed o j;  n i scias, ke la rapideco 
d e  tiu m ovo  estas ĉirkaŭe 12  mejloj po  sekundo, ĉ a r  en  sia 
jara rondiro ĉirkaŭ la suno , nia te rg lobo  je  certa sezono  
direktigas al certa stelo, kaj ses  m onato jn  pos te  laŭ absolu te  
kontraua direkto , la spek troskopo  difinis la iradon  de  tiu 
m o v o  kaj liveras la ekzaktan d im ension  de  1'o rb ito , tiel 
ke ni povas kalkuli la d istancon d e  la suno.

La spektroskopo d o  estis vera revolucio en astronom io. 
D ank’al g i, la universo  estis  pli bone  konita de ni, ĝi 
malkasis al ni, ke la plej m alproksim egaj spacoj konsistas 
el elem entoj ekzakte samaj kiel tiuj de  nia te rg lobo . Ni 
esperas, ke la spektroskopo iam m ontros al ni la solvon 
de  la plej granda el Ĉiuj p roblem oj de  la kosm a ordo, 
nom e la orig ino  kaj la d is tribuo de  tiuj milionoj de  steloj 
dissem itaj tra la ĉiela spaco.
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. ' . L a  Strata Manĝeto en Ecaussines. — Dubeble estas, ke 

mia internacia legantaro konas Ecaussines aŭ eĉ aŭdis ĝian nomon, 
ĉ i  estas beleta urbeto en la franclingva parto de Belglando, kies 
ĉefa industrio estas la ^^eksp luatado . Je ia turista vidpunkto ĝi 
estas sufice interesa loko. Ĝia malnova kastelo nun posedata de la 
nobela familio d’Arenberg enhavas, interalie, du antikvajn skulptitajn 
kamenojn, kies unu prezentas Adam kaj Eva en la Paradizo. La 
vizito de la  ^tonminoj estas tre interesa, i.a pregejo enhavas 
mezepokajn tombojn, kiujn ne preterpasas la scivolemulo. En la 
cirkaŭajoj estas pentrindaj lokoj nomitaj .Rokajoj de la Belaj Sin
jorinoj* kaj la .Truo de la Feinoj*.

Sed mi tion ne priskribos, ĉar mi verkis tiun artikoleton nur 
por konigi al vi originalan feston okazantan ciujare la lundon de 
Pentekosto en tiu interesa urbeto. En 1903, sesdek tieaj junulinoj 
konstatante la malsaton de siaj samurbanoj pri la gecdziĝo, decidis, 
spite la publika antaŭjuĝo kaj moko, la tondigon de Asocio 
celanta la organizadon de porinterkonatiĝa manĝeto, ĉe kiu estis 
invitataj Ia fraŭloj de la tutmondo. Afiŝoj kaj cefe multnombraj 
gazetartikoloj havigis al la unua manĝeto grandegan aron da edziĝ- 
emuloj kaj scivolemuloj, ne nur el Belglando, sed ankaŭ el Franc
lando, Nederlando, Germanlande ktp. Pro la sukcesa rezultato, ia 
Asocio daurigis ĉiujare la organizadon de samspeca festo, kaj tiun 
jaron jam la 12« fojo okazos tiu sensacia kunveno.

Elverkitaj de ĉiuj vagonaroj, la ĉiuaĝaj fraŭloj estas akceptataj 
en la Urbdomo, de F-ino Prezidantino de la Asocio kaj post sub
skribo en Ia .Ora Libro* ili vizitas la urbajn vidindaĵojn atendante 
la komencon de la festo.

Por inde akcepti la vizitantojn la tuta urbo sin beligis. Flagoj, 
floroj, paperaj girlandoj ornamas la stratojn, diversloke trafatajn de 
tolaj su rsk r ib a j ,  sur kiuj oni skribis ekzemple .Bonvenon* inter 
du paroj da kolomboj kunhelpantaj. Sur alia estas skribita jena 
stranga frazo: «Ne su can te sian dikfingron oni trovas edzinon*. 
Tio signifas: edzinon vi ne trovos, se vi pri tio ne okupigas. 
Posttagmeze post pulveksplodigoj, kiujn oni nomas en Valonlando

.campes*, okazas procesio de la poredziĝaj kandidatoj, la akcepto 
de la komitato, la prezentadoj, baldaŭ sekvataj de la tama manĝeto.

Granda tablo estas starigita meze de la placo. Sur ĝi estas 
multnombraj tasoj ornamitaj per Tiuspecaj omamajoj kaj plej d i
versaj virinaj nomoj, i.a tablotuko estas papera. Roto da servistoj 
kun telertuko sur la Sultro preparas la manglaron. Baldaŭ la jun
ulinoj, kompreneble, tiuokaze plej elegante vestitaj, kun artoplene 
arangita hararo, akompanataj de siaj gastoj, sidas premegataj ambau
flanke de la tablo. Rapide ia kafo estas versata en la tasojn, kaj la 
kelneroj alportas .mastelles* t. e. speciala regiona ku kajo. La amind
umantaj gejunuloj mangas bonapetite. Post la mango, la prezid
antino per emociita voco legas longan paroladon, en kiu Ŝi iaŭd- 
egas la «noblegan edzecan amon*. La prezidanto de iu el ia ĉeest- 
antaj junulaj societoj dankas Sin kaj fine, unu el Ia ĉarmaj Ecaus
sines’ aninoj donacas al I! bukedon, kiun li akceptas ne malpli 
emociite. Koncertoj, subĉiela balo, longvicaj kaj laŭrondaj dancoj 
donas okazon al la ekenamiĝantoj, interparoladi ĝis la vespero. 
Tiam, en la elektre lumigita urbo rapidegas la galopada danco de 
ia .kontraustarantaj fraŭloj* kiel ilin nomas la programo dum fianca) 
kisoj interSanĝiĝas en la ombro. Kvankam tiu festo Sajnas iom Serca, 
Ja statistiko pruvis, ke ĝi atingis sian celon. Antan 1903 okazis en 
Ecaussines nur ĉirkaŭ IO geedzigoj ĉiujare. Jen Ia nombro en la 
postaj jaroj: 1903 14, 1904 17, 1905 7 (pro Ia malbona vetero la 
tagon de la testo),. 1906 22, 1907 24, 1908 24, 1909 22, 1910 20,
1911 18, 1912 21.

Fakte oni povas konstati la duobligon de la geedziga nombro 
post Ia starigo de tiu festo. Oni ne miros pri tio, ĉar oni jam povis 
kalkuli 15.000 ĉeestantojn ĉe tiu festo nepre originala kaj kurioza1.
— R. Ridtez.

.’. Ekspozicio de la  pedagogia gazetaro tutmonda. — La
unuan fojon tia ekspozicio estas okazonta en la fako .lernejo kaj 
libroindustrio* de la Internacia Ekspozicio de libroindustrio kaj 
grafiko en Leipzig. Pripensante, ke sole en germana lingvo eldon
igas proksimume 4.% pedagogiaj gazetoj kaj junuloj plej divers
specaj, oni certe povas esperi, ke, se partoprenos ĉiuj nacioj, tre 
interesa kaj instrua entrepreno prezentiĝos. Por konsideri ankaŭ la 
historian vidpunkton, karakterizaj ekzemploj el la evolucio de la 
pedagogia gazetaro, ĉu originaloj, ĉu reproduktajn}, estas elmetota}. 
Oni klopodos ekspozi numerojn, kiuj enhavas historie gravajn 
artikolojn aŭ paroladojn de eminentaj pedagogoj de 1’estinteco. 
Detale oni per apartaj grupigoj montros la Intensan m u ltsp e c a n  
de la pedagogia gazetaro: Ju rnai oj, kiuj speciale servas al virina 
instruado, propagandas la ideon de 1'Jaborinstruado*, celas iun 
apartan fakon de lns truado  ktp., estos kunmetataj. La pedagogia 
gazetaro negermana estos ordigita laŭ landoj. Per tabeloj kaj desegn
ajoj, oni provos montri statistikon pri nombro, grupigo, disvastiĝo, 
evolucio ktp. de la pedagogia gazetaro. Fine esu»  ekspozata la 
literaturo, kiu sin okupas pri la pedagogia gazetaro, ĉu laŭ historia 
aŭ bibliografia vidpunkto, ĉu alimaniere. Kunlaborado, alsendo de 
ekzempleroj kaj de alia materialo, precipe informoj pri eksterlandaj 
pedagogiaj junuloj, rilate iliajn titolon kaj eldonejon estas insiste 
petataj. Pri la aranĝo de la supre citita fako de 1’ekspozicio estas 
komisiita instruisto kaj redaktoro Max Dfiring (Uhlandstr. 29/11, 
Leipzig).

. P o l k a n t o j .  — De Ia I januaro New-York posedas la unu
ajn policaninojn, kies tasko estas zorgi pri la senriskeco de siaj 
samurbanoj. Komence, ili estas nur tri virinoj, sed, se Ia publiko 
Gajnos kontenta pri tiu iniciato, novaj policaninaj oficoj estos kre
ataj. — M. O.

1 Mi Suldas kelkajn sciigojn bezonitajn por tiu artikolo al S-ro 
Marcel Tricot, el Ecaussines, kiun mi treege dankas pri tio. Se tiu 
artikolo estus okaze tradukita nacilingvon oni bonvolu sendi ek
zempleron al li por lia kolekto. — R. R.
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D-ro WUhelm Winsdi Pri varmokulturo. — Eldonejo 
Ader & Borel, Dresden -  Prezo: Fr. 1.50 (Sm. 0. 60).

Lati teorio de D-ro Winsch — kiun cetere la geologoj kaj 
biologoj Sajnas pravigi — ni, la homoj, estas sulfidoj, nla raso 
aperis en ia tero, kiam ĝi estis ankoraŭ paradizo kaj estis karakterizata 
de pil granda kvanto da varmo. En la sekvanta pli malvarma epoko 
kaj en la nekutima klimato de la. modera zono, la homo flam sentis 
mankon de varmo, kiun ti penis arte anstatauigi per varmokulturo: 
per pli malpli perfektaj rifuĝejoj, per varma kuŝejo, per la fajro, 
kies kulto estas eĉ en la hodiaua tempo sentebla inter ni, ne nur 
inter sovaĝuloj kaj barbaroj. Kaj prave, ĉar la provizo de varmo 
pro tre diversaj kauzoj er hodiaŭ ne estas kontentiga kaj multe da 
sanecaj kaj kulturaj mizeroj devenas de tio.

La homoj sentas tiun bezonon de la varmo: ili varme sin vestas,
ili hejtas sian logejon, sian korpon eĉ per specialaj varmigaj 
trinkajoj kaj manganoj — tamen ili ne trafis la bonan rimedon, kaj 
malsano de multaj, tre multaj homoj, speciale illaj kronikaj mal
sanoj esence estas nur daura manko de sufica varmo — ĉar ili ne 
atentas, ke la bona karbo sole ne estas sufiĉa por la hejtado, al tiu 
estas necesaj ankaŭ bona forno kaj bona kamentubo kaj foresto 
de fulgo, t. e. bona asimilado, oportuna vivo kaj pura organismo.

La homa korpo — estas sciate — povas funkcii bone nur tiam, 
se gi havas specifikan varmogradon, kiun la korpo automate reguligas 
kaj nutras per la digestitaj nutrajoj. Se mankas la necesa varmo
kvanto, la funkciado de la organoj ne estas perfekta, la fulgo ĉie
enrestas .. la nesufice oksiditaj restajoj de la asimilado — kaj la
homo .suferas en kronika manko de varmo konsumanta sin mem. 
Tipaj ekzemploj estas la anemiuloj kaj klorozuloj. Ne nur la kvanto 
de la nutrajoj povas do naski varmo-mankon; eĉ malsaĝe ni faras, 
se ni pliigas nian mankadon, tio nur malhelpas la bonan oksidigon 
de la nutrajoj, vane ni konsumas ekscitilojn, ekz. alkoholon, tiu 
nur trompas nin per subjektiva sento de varmo, kaj konsumas nian 
korpon mem, eĉ la autoro serioze avertas nin kontraŭ konsumo de 
viando, kiu mem estas simila trompilo, kiel alkoholo, kaj krom tio 
malpurigas nian organismon.

Ni, ia sunidoj, bezonas ankaŭ de ekstere ricevi varmon, kaj plej 
natura rimedo estas .senpere ricevi ĝin de la suno, per sunbanoj, 
kiuj efike travarmigas nian korpon, restarigas la nepre necesan bonan 
funkciadon ka$ porozecon de la halito, favore influas la asimiladon: 
do helpas nin al fortika sano eĉ al kuracigo el kronikaj malsanoj. 
Sed bedaŭrinde tio ne sufiĉas, ni ne havas sufiĉe da sunbrilo, ni 
estas jam de longe ekzilitaj el la paradizo. Ni do artefarite devas 
zorgi pri tio: ni devas varme kuŝi en nia lito — vera nesto de 
varmokulturo — ni devas facUe kaj sane nutri nin, laŭ la autoro 
nepre vegetare, por ne malhelpi la bonan asimiladon, kaj uzi kiel 
eble plej ofte la varmajn eĉ varmegajn banojn.

Li citas serion de ekzemploj, ke ĉe ciuj altaj kulturpopoloj 
eslis intensiva varmokulturo, kiel nepro bazo de la spirita kulturo. 
Li citas la Grekojn kaj Romanojn, kies banej-sistemon eĉ hodiaŭ 
ni admiras; li citas ia Japanojn, kiuj per sia preskaŭ 1000-jara 
vegetara nutrado kaj ĉiutaga uzo de varmaj banoj estas unu el la 
plej kulturkapablaj kaj plej sanaj popoloj; li citas la Pragermanojn 
kaj la Rusojn: ni povas aldoni la Finnojn, de kiuj ankaŭ la Rusoj 
ricevis sian varmbanej-sistemon, la Angiojn, kiuj instruis plej nove 
al la EŭropanoJ la kutimon de la varmbanado. La aŭtoro instigas 
nin sekvi tiujn ekzemplojn kaj tio helpos nin al pli alta kaj pli 
feliĉa kulturo.

Tre gravaj sociaj malsanoj forigos tiel. Pli efika rimedo 
kontraŭ alkoholismo estas ta varmokulturo: vintraj varmigejoj

precipe por senmonulo*, bonaj, se eble senkostaj, aŭ keikspezaj 
popolbanejoj kun varma akvo. La sento de varmo-manko nun 
instigas la mizerulojn al alkoholtrinkado, eĉ la korpe ne laborantajn, 
malbonsangajn bonstatuiojn al viandmanĝado, kiuj donas a! fli 
subjektivan senton de varmeco kaj kaŝas la konstantan varmo- 
deficiton. Per kulturo de varmo forigas fa bezono de tiuj ekscitiloj, 
kaj la homoj kontentiĝos je tute pura kaj simpla manĝado. Sen 
varmaj banoj vegetarismo laŭ ii estas nur doonrimedo, kaj H 
rekomendas al ĉiuj vegetaranoj, por fari# bona reklamo de sia viv
maniero, kompletigi ĝin per varmokulturo.

Kiel praktika kaj pro liaj bonaj kuracrezultatoj fame konate 
kuracisto, ta aŭtoro eĉ asertas, ke kontraŭ preskaŭ Ciuj malsanoj 
ankoraŭ kuraceblaj plej efikas la varmo, en formo de sunbanoj, 
elektraj lum- kaj varmbanoj, varmegaj lokaj kompresoj kaj speciale 
la varmaj partaj kaj tutaj akvobano* kune kun la kompletigaj mal
varmaj aer- kaj akvobano}, aŭ aliaj rimedoj: laste sed ne plej mal
grave per simpla, iaŭeble kruda, vegetara nutrado.

La tuta libro estas tre interesa, sugestas la pravecon de Ja aŭtoro, 
bone klarigas kaj sistemigas niajn tre diversajn kaj disajn spertojn 
kaj k o n v in k o jn  pri tiu idearo. Se eĉ ne ĉie ĝi povas nin plene 
konvinki, ĝi devigas nin al konsiderado de ia faktoj donitaj. Mi 
esperas, ke la libro de D-ro Winsch forte antaŭenpuŝos vegetarismon 
kaj per tio feliĉon kaj kulturon de la homoj; ni devas esti speciale 
dankaj al la tradukinto kaj eldonistoj, ke ili neigis per tiel valora 
kaj bela libro la Esperanto-literaturon. Kelkaj negravaj stilaj kaj 
gramatikaj mankoj tute ne estas citindaj rilate al la ecoj de la
!ihr0' R. Rajd  (Budapest).*-t 'A-

E speran tis ta  k an ta ro ,  tekstaro (2a eldono reviziita kaj pli
grandigita). Germana Esperanto-Librejo, Leipzig. Prezo (bros.): 
Sm. O. 25.

La muzika eldono aperis en autuno 1913. Prezo: Sm. 0 .50
La unua eldono de la kantaro ricevis multajn aprobojn, kiuj 

instigis la eldonistojn prezenti duan eldonon kun pliriĉigita enhavo. 
.Por atingi tion, estis necese iom Ŝanĝi la ĝisnunan elekton, for
strekante kelkajn ne sufiĉe konatajn kantojn kaj anstatauanto ilin 
per pli konataj kaj pli belaj, precipe bonkanteblaj.*

La kantaro dividigas je tri partoj: Esperantaj kantoj (La 
Espero, La Verda Stelo, Patrujo nia), germanaj kantoj kaj divers
naciaj kantoj. La tradukintoj estas L. E. Meier, Ferdinand Pfeil,
O. Sellin, Leopold Elb, Thiel, Ad. Ŝefer, Rud. Dostal, H. Krestanov, 
J. Wulff, Pujula y Vallis, Nella Boon, CL Bicknell. Tiuj konataj 
nomoj sufiĉe garantias, ke la tradukoj estas ledaj kaj bonstilaj.

.Estu la kantaro same bone akceptota de la samideanaro kiel 
la unua eldono! Kantante ni lernu kaj disvastigu nian karan lingvon 
Esperanto (p. 4)!“

** *
I  * ' . •

La Radio kaj La Sago, propagandaj gazetoj en rusa lingvo. — 
Georg Davidov, Rusujo, Saratov, Poŝtkesto N» 12.

* *

L  N. Tolstoj. — U  vojo de I’ vivo, capitro XXII. La vorto. 
Tradukis P. Medem. — Eldono de Kovna Esperantista Societo, 
Kovno, Ruslando. — Prezo Fr. O. 25 (Sm. IO).

La pensoj entenataj en tiu ĉl verketo apartenas al la plej diversaj 
aŭtoroj, komencante de bramana, konsciana kaj buddista literaturo, 
ĝis la Evangelio, la Epistoloj kaj multegaj antikvaj kaj novaj pens
emuloj. Sed .la  plimulto de tiuj ĉi pensoj, diras fa aŭtoro, kiel dum 
la tradukado, tiel dum la refarado, submetiĝis al tla Sango, ke mi 
trovas neeble subskribi ilin per la nomoj de aŭtoroj." La traduko 
estas korekta, sed bedaŭrinde entenans kelkajn preserarojn.

Vertido.
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Georgo Dandin
'am la Pariza Kongreso oni ludos la faman komedion 

de Moltere: G eo rg o  D andin , tradukitan de D-ro 
Zamenhof.

La motivoj de tiu ĉi elekto estis Ĉe la Organiza Komitato: 
unue, ke Sajnis konvene, ke en Francujo oni ludu francan 
verkon de franca dramverkisto, plej glora inter ĉiuj; due, 
ke la tradukinto estas ia autoro mem de nia lingvo; trie, ke la 
komedio de Moliere ne postulas tro multnombran personaron.

Oni scias, aliparte, ke la aktoroj estos tiuj ĉi samaj, kiujn 
la Esperantistoj jam  aplaŭdis dum la Barcelona Kongreso.

En Aprila kajero de L ingvo Internacia aperis grava kaj. 
tre interesa studo pri G eo rg o  D andin, verkita de f*rof. 
Henri Ckantavoine kaj lerte tradukita, kun permeso de 
I’ antoro, de Ned Katryn.

Tial ke mi ne povas imagi, ke sincera Esperantisto, 
Esperantisto konscia pri siaj samideanaj devoj — kiel estas 
ĉiuj legantoj de nia kara Esperanto  — ne subtenas per sia 
abono nian plej malnovan kaj inter ĉiuj plej fidelan revuon : 
L ingvo  Internacia, mi ne dubas, ke ĉiuj jam  satis la alt
valoran artikolon de Ckantavoine kaj, pri sama temo, mi 
preferas hodiaa citi alian juĝon, eble pli severan sed tre 
medltindan, de unu el la majstroj de• nia franca literatur
historio, Prof. Alexandre Vinet (1797— 1847).

n N  enio, en unu senco skribas Vinet — pli konvinka 
ol G eo rg o  D andin, kaj samtempe kaj pro tio mem nenio 
pli kruela kaj pli korpremanta. Kiel do! ni estas antaŭ 
tio, kio estas plej sankta kaj plej bona el la homaj aferoj, 
antaŭ la familio, fundamento de la stato, de la societo, de 
la feliĉo de ĉiuj; kaj per kiaj koloroj tiu ĉi bildo estas al 
ni prezentata ? Kia restadejo estas tiu ĉi hejmo, kie la plej 
sanktaj devoj estas piedpremataj, kie la homo plej mal
felica ne trovas ĉe la aliaj unu solan kompateman movon, 
kie neniu bonulo venas ripozigi la vidon ? Kaj tiu ĉi hejmo 
estas en kelka maniero la nia ; ĝi estas la hejmo de unu el 
niaj samuloj: simila vivado ne estas ekster la vero; ni povis, 
ni povas ĝin renkonti pli ol unu fojon: kaj la genio de 
V autoro devigas nin ridi pri tiu Ĉi bedaŭrinda situacio 

„ Nenie Moliere montris pli da objektiveco, nenie pli 
larĝe disvolvigis tiu ĉi indiferentismo, pri kiu ni atentigis, 
kiel konsistiganta parto de la naturo de C artisto! Sen
dube la vereco de la pentrado estas servata de tiu ĉi logiko 
de la genio, kiu, alligita sole al sia objekto, itas al la 
celo, ne zorgante pri bono aŭ malbono. -  Sed kio do iĝas 
la homo en la autoro?*

„ Cetere la unueco de intenco estas forte markita en 
G eorgo  D andin. Cio kunagas al la ĉefa efekto, malgraŭ 
la diverseco de la personoj kaj de la ridindajoj. Flanke 
de la ridindeco tiel profunde malgaja de la situacio de 
Dandin, kia vervo, kia forteco, kia ebrieco de gajeco, kia 
forlogaĵo de komikeco en la pentrado de la mankoj de la 
kampara nobelaro ! Kiel Moliere premas sian kaptujon, kiel 
li ĝin disdiras, kiel la fajrero ŝprucas sub la premado! 
Vidu do la scenon inter gesinjoroj de Sotenville kaj ilia
bofilo (I., 4).-

Jes, vere, kiel skribas Prof. Ckantavoine, tiu ĉi spektaklo 
naskas la ridon, sed post la rido la pripenson.

Tia komedio estas do, ne nur pro la fam o de T autoro 
kaj de T tradukinto, sed pro ĝiaj propraj meritoj, tute inda 
je  nia Pariza Kongreso. Th. C a r i

KRONI KO

Ni rememorigas, ke poi Ia jedakto de tiu rubriko ni bezonas U kunlaboradon 
de ĉiuj legantoj, speciale de ĉiuj Delegitoj de UEA. Ni plezure enpreso* ĉiujn 
freta jn  informojn pii kursoj, paroladoj, novaj grupoj, (estoj, ktp. Oni bonvolu 
skribi kon cire kaj tre legeble. Por esli enpresitaj en U plej proksim i N-ro, Huj 
komunikadoj devas esti riceva laj de ni antaŭ io /O* ka j 25* de ĉiu monato . Pri 
malnovaj /ak to j n i ne raportas. t a  redakcio.

Aŭstrio-Hungario.

Beroun: La 19 marto S-ro ŝlido, redaktoro de .I-a Kulturo* 
faris propagandan paroladon antaŭ 250 personoj. La I aprilo mal
fermigis du kursoj kun entute 470 anoj sub gvidado de S-roj A. Paz. 
Del., kaj F. Kraus. Propaganda ekspozicio estas en preparo. - 
Epe r jes: S-ro D-ro Austerlitz. Del. gvidas kurson kun anoj. Cinipo 
estas fondota. — Klostemeuburg: En la kazerno por pioniroj S-ro 
Jung gvidas kurson por 18 .suboficiroj. — Komenburg: lin marto 
fondigis Esp. grupo kun 32 anoj. — Nowy Suez: Post sukcesa 
parolado de S-ro Peksa malfermigis du kursoj kun 15 anoj. - 
Proha: Post finigo de la vintra kurso estis en kancelario de ILU. E. 
malfermitaj du novaj de S-roj Prochazka kaj Ed. Kŭhnl. ( 'iu
vendrede kunvenas la membroj por pritrakti elektitan temon en 
Esperanto. — Wien: Unua Esp. Unuigo aranĝis grandan loterion 
kun brila sukceso.

Belgujo.
Bruselo: Malfermigis kurso kun 14 anoj gvidata de S ro Drussens.

Britujo.
Huddersfield: Ĉe la nova pregejo okazis speciala diservo en 

Esp. - -  N oni'idi: Tre sukcesa propaganda kunveno okazis ĉe la 
loka Debata Societo kaj baldaŭ maifcrmlĝos kurso, por kiu sin 
anoncis jam 20 anoj, -  Ptymouth: S-ro Velland faris propagandan 
paroladon.

Francujo.
Montbttiard: La 19 aprilo la grupoj de Audincourt, Montbĉliard 

kaj Valentigney arangis koncertvesperon kun komedieto. -Paris: 
La laboristaj Esp. francaj grupoj federigis en Esp. Laborista Franca 
Unio. l,a gazeto .Le Travallleur Esperantiste* cstos ĝia oficiala 
organo.

Germanujo.
Bitterfeld: La jara ĉefkunveno okazis la 7 aprilo. La gisnuna 

estraro estas reelektita. Dlversaj raportoj montris kontentigan staton 
de la grupo. — Bromberg: Kurson gvidas S-ro S/,ymanowskl. ~~ 
Delitzsch: Nova kurso sub gvidado de S-ro Schmiedeberg. — 
Hamburg: [a  Ligo t ago de la Nordalbinga Ligo de G-E. A. okazos 
en Hamburg kaj Blankenese la 21 majo. — Konigsberg. Kurso 
komencigis. — Ptauen i. V.: Fondigis laborista grupo.

Hispanujo.
Barcelona: Malfermigis speciala kurso por Ia Ru&a-Krucanoj 

sub gvidado de S-ro Gorgnes.

ltalujo.

Bologna: S-ro P-ro Nanni faris paroladon en la instituto 
Guiniĉeili. — Modica: Kurso estas gvidata de S-ro P-ro P. Favac- 
chio. — Piacenza: S-ro P-ro Carolfi fatis du propagandajn parol
adojn; kurso kun preskaŭ 50 anoj malfermigis. — Terni: Kurso 
estas gvidata de  F-ino Caporali. Torre Penice: La kurso gvidata 
de S-ro A. Vina! baldaŭ finigos.
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Nederlando.
Amsterdam: Estas fondita Neutrala Bontemplana Esp. Klubo

-blairi A n la tien * kun 11 anoj. -— s-G ravenhage: Dum la kunveno
ile la 27 aprilo S-ro Pothast faris paroladon pri Intemacia Biblio
grafio.

Rusujo.

Kovno: Ĉe ia generala kunveno de K. E. S., S-ro Nedoŝwin 
faris raporton pri la nuna stato de nia movado en Europo kaj Rus
u ja  Li inieralie atentigis la favoran rilaton al nia afero de la rusa 
registaro. — Kultis. S-ro generalo A. Andrejev, el Tiflis, faris du 
paroladojn en vira kaj virina gimnazioj; ili vekis grandan entuzi
asmon inter la multnombra ^eestantaro kaj multaj komencis la 
studadon de Esperanto. -  Tomsk: Novaj kursoj malfermigis sub 
gvidado de S-roj Oriol kaj Multanovskij.

Svedujo.

Malmo: Klubo estis refondita. En la publika kurso partoprenas 
2fi personoj kaj en la kurso por bontamplanoj 12. Krom tio la 
gvidanto ile liuj kursoj, S-ro Patterson instruas 27 knabinojn el Ia 
popollernejo.

Nord-Ameriko.
Acw ) ork: Parolado de S-ro P-ro A. Christen pri Esperanto

A zio.

Ashabad: S ro N. Starosjelskij, Del., faris propagandan parol
adon en la fervojista klubo; ĉeestis pli ol JOO personoj. U  12 
marto komencigis novaj kursoj. — Peklu: En la ejo de la Y.M.C.A.
fondigis Esp. klubo por soldatoj. La kunvenoj okazas ĉiudimanĉe 
posttagmeze.

ESPERANTO-KONGRESOJ

Belga Esperantista Kongreso.
 ̂ l-a fia Belga Esperantista Kongreso okazos en Mechelen (Malines) 

la 31 majo^ i junio 1911. La kosto de la kongreskarto estas
I franko; gi rajtigas neesti la vesperfesteton, la ekskurson, ktp.

(.iujn k o m u n ik a jn  oni adresu al la sekretario de I' Organiza 
Komitato, S-ro Jan Van de Velde, 28 Geitenstr., Mechelen (Malines).

Tria Tutruslanda Kongreso.
['unuigis Organiza Komitato por arango de Tria Tutruslanda 

Kongreso en Moskvo. En la Komitaton eniris Profesoro de Moskva 
Universitato R. E. Brandt, Profesoro de Superaj Virinaj Kursoj
I. L Jcgalkin, profesora helpanto A. I. Pudovkin, Advokato O. S. 
Anisimov. I.a Komitato jam posedas kapitalon de 500 rubloj. Oni
intencas arangi la kongreson en decembro. La preparaj laboroj jam
komenciĝis.

DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 2-10 aŭgusto  1914

Postkongresaj ekskursoj. -  Por aliĝoj au informoj, oni sin
turnu al la : Organiza Komitato de la Deka Kongreso, 3, Place
Ju ss iru, Paris.

'X*
•‘.v

Post la Kongreso kaj septaga restado en Parizo, havinte la 
plezuron konatigi kun la cefurbo, niaj samideanoj ne volos foriri 
de ITanejo  sen vizitado al kelkaj el ĝiaj plej belaj regionoj.

nai. ta provincaj Esperanto-grupoj, sub la auspicioj de UEA, 
organizos ekskursojn je malkaregaj prezoj.

Jeo la resuma programo de tiuj ekskursoj;

A. Tour aine.
Ekskurso al la bordoj de Loire kun la helpo de la Centrokci

denta Federado kaj sub la aŭspidoj de UEA.
1. Dutaga ekskurso.
Lundo IO augusto. — Foriro Paris-Austerlitz je 7 h. 22. Alveno 

en Orlĉans 9 ĥ. 20. Vizito de Orldans per specialaj tramveturiloj. 
Tagmanĝo 11 h. 30; foriro Orlĉans 12 h. 30; alveno Blois 13 h. 52. 
La veturiloj atendos la ekskursanojn ĉe la stacidomo.

Vizito de la kastelo de Blois 14 h. 1 5 -1 5 h .  15. Foriro per 
veturiloj al Chambord. Vizito de la kastelo de Chambord. Reveno 
a! Blois. Vespermanĝo, vespero kaj nokto en Blois.

Mardo l i  aŭgusto. — Foriro per tramveturiloj al Amboise.
Vizito de la kastelo de Amboise; foriro l i  h. 18; alveno Tours

I l l i .  51. Tagmanĝo '12 h. ,30; foriro 14 h. 34 ; alveno Langeais
15 h. 17. Vizito de kastelo de Langeais; foriro 17 h. 24; alveno
Tours 18 h. 8. Promenado en Tours. Vespermanĝo 19 h. 30. Vespero 
kaj nokto en Tours.

Merkredo 12 aŭgusto. — Foriro de Tours 5 h. 30; alveno Paris- 
Austerlitz lOh. 22.

Prezo enhavanta fervojon, tramveturiloj^ veturilojn, hotelojn, 
gvidistojn, enirojn en kastelojn, trinkmonojn: 2a klaso fr. 57.50• 
3a klaso fr. 48. 50.

2. Kvartaga ekskurso.
Sama programo ĝis l i  augusto. Poste:

Merkredo 12 aŭgusto. ~  Foriro Tours 6 h. 50; alveno Saumur
8 h. 22. Vizito de la Kavaleria Lernejo, ĉevalmuzeo, urbodomo;
tagmanĝo l i  h. 30; foriro per tramveturiloj 13h. 15; alveno Fonte-
vrault 14 h. 14. Vizito de abatejo de Fontevrault kaj kastelo de
Monsoreau; foriro 17 h. 56; alveno Saumur 19h. 23. Vespermangon
foriro 2 0 h. 42; alveno Angers 21 h. 17; vespero kaj nokto eri 
Angers.

Jaŭdo 13 aŭgusto. — Vizito de Angers. Kunvenejo 8 h. Place 
Lorraine, promenejo, muzeo de religia arto, katedra pregejo, kastdo, 
Domo Ballaut, muzeo David d ’Angers. Tagmanĝo 12 h. Foriro 
per tramveturiloj al Trĉlaze 12 h. 30. Vizito de ardezejoj. Reveno 
en Angers 18 h. Vespermanĝo. Foriro 22 h. 23. Alveno Paris- 
Invalides vendredo 14 aŭgusto 4 h. 51.

Prezo enhavanta fervojon, foriron kaj revenon al Parizo tram-
veturilojn en Orleans, Blois—Amboise—Saumur—Fontevrault—Angers

Trĉlaze, veturilojn al Chambord, hotelojn (tri mangoj dutage)
enirojn en kastelojn, trinkmonojn kaj gvidistojn : 2* klaso fr. 86. 50;
3a klaso fr. 74. 50.

B. Normandio.
Ekskurso al Rouen—Le Havre—TrouvJJie, kun la helpo de la 

Esperantistaj Grupoj de Rouen kaj de Havre kaj sub aŭspidoj
de UEA.

Dimanco 9 aŭgusto. Generala kunvenejo 19 h. 30 Kafejo Biard,
2, rue Amsterdam, apud la stacidomo. La gvidistoj estos rekoneblaj 
per verdaj brakumoj. Foriro Paris-St-Lazare 20 h. Alveno Rouen 
22 h. 38. Logado en la hoteloj.

Lundo IO aŭgusto. — 7 h. 30 matenmanĝo; 8 h. 30 foriro de la
hoteloj kun Ia gvidistoj per tramveturiloj al Bonsecours. Belega
vidajo al la Seine; 12 h. tagmanĝo en la hoteloj; 13h. 30 vizito de
Rouen, turo Jeanne d ’Arc, muzeo, juĝejo, Domego de Bourgfhe-
rouldĉ, strato Grosse Horloga katedra pregejo, Pregejo St-Maclou,
ĉefdomo, strato Eau de Robec ktp. 19 h. vespermanĝo en Hotelo 
Barrette.

Honora akcepto de Ia Esperantista Grupo de Rouen.
Mordo l i  aŭgusto -  Foriro Rouen R. D. 6 h .5 5 ;  alveno

Havre 9 h. 28. Vizito le Havre, la haveno, transatlantika vapor- 
Ŝiparo.

Por la vojaĝantoj dum du tagoj: Posttagmezo, ekskurso al 
Trou vili e. Reveno al Le Havre por vespermanĝo. Vespero propo-
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nata de ta Esperantista Grupo de Le Havre. Prezento de komedieto 
en Esperanto.

Foriro Le Havre 22 h. 9 ;  alveno Parls-St-Lazare merkredo
4 h. 17.

Prezo enhavanta ciujn elspezojn, nome fervojo, tramveturiloj, 
vaporŝipo por Trouville, hoteloj, gvidistoj kaj trinkmonoj: 2* klaso 
fr. 39; 3« klaso fr. 33.

Por ta vojaĝantoj de tri tagoj: La posttagmezo de mardo
11 aŭgusto estos rezervata por la vizito de Sainte Adresse. Vesper- 
manĝo kaj nokto en Le Havre.

Merkredo 12 augusto. — Gastado en Trouville. Reveno al 
Le Havre; foriro 22 h. 9 ; alveno Paris-St-Lazare ĵaŭdon 4 h. 17.

Prezo enhavanta ĉiujn elspezojn por la tri tagoj: 2* klaso fr.49; 
33 klaso fr. 43.

C. Champagne kaj Vosges.
Ekskurso ai Reims, Nancy, Gerardmer, La Schlucht, Le Houeck, 

kun la helpo de la Esperantistaj Grupoj Reims kaj Nancy kaj sub 
la auspicioj de UEA.

Lundo IO augusto. — Foriro Paris-Est 9 h. 4 ; alveno Reims
11 h. 3. Vizito de ia centro de I' urbo. Logado en ia hoteloj, 
i l h .  30 tagmanĝo; 12 h. 30 promeno en ia urbo. Vizito al la 
katedra pregejo kaj St-Remy; U  h. 30 vizito de la atletolernejo;
16 h. 30 vizito al la kelegoj de la firmo Pommery ^ampanvino);
19 h. vespermanĝo.

Akceptado per la Esperantista Grupo de Reims.
Mardo I! aŭgusto. — Foriro Reims (ili. 35; alveno Nancu

lo  h. 15; gastado en Nancy. .

Merkredo 12 augusto. — Foriro Nancy 6 h. 50; alveno Gerard- 
mer 8 h. 51. Ekskursoj al la Schlucht kaj al la Noneck. La Gerard
mcr lago foriro 20 h. 9; alveno Paris ĵaŭdon 13 aŭgusto 8 h. 25.

Prezoj enhavantaj ciujn elspezojn, fervojon manĝadon, logadon, 
gvidiston, trinkmonojn: 2» klaso fr. 84; 3« klaso fr. 69. 50.

Por certigi la sukceson de tiuj ĉi ekskursoj oni akceptos nur 
limlgatan nombron de aligantaj Do eslas necese enskribiĝi kiel 
eble plej rapide.

DI VE RS AĴ OJ
.•. E speran to  en la Saksa P arlam ento . — Post kiam la 

saksa ministerio pri publika instruado malakceptis la peton de la 
Esperanto-unuiĝo de saksaj instruistoj pri enkonduko de Esperanto, 
S-ro deputato D-ro Steche en la kunveno de la 2 aprilo kritikis la 
decidon de la ministerio, ĉar tia decido ne estas konforma al la 
postuloj de la nuntempa progreso. S-ro D ro Steche detale parolis 
pri la granda disvastigo de Esperanto kaj ĝia pedagogia valoro. 
Ministro S-ro D-ro Beck aldonis, ke Esperanto kaj la instruado de 
Esperanto multe progresis lasttempe, kaj tion oni devus atenti. Se 
ankoraŭ ne estas la momento enkonduki Esperanton kiel nedevigan 
fakon, la ministerio almenaŭ devus .senpage disponigi lernejajn cam
brojn. S-ro deputato D-ro Schanz plene konsentis kun S-ro D-ro 
Steche kaj dankis speciale la instruistojn, kiuj prenis sur sin la 
senpagan instruadon de Esperanto.

Esperanto kaj kongresoj. -  La unua Internacia Okultista 
Kongreso, okazonta en Berlin dum oktobro 1914, akceptis kiel 
kongreslingvon, krom Ia germana, franca, angla kaj latina, ankaŭ 
Esperanton. Kune kun la kongreso okazos ekspozicio, en kiu estos 
elmontrataj ĉiuspecaj objektoj kaj aferoj koncernantaj okultismon.

Esperanto kaj ekspozicioj. — La komitato de la granda 
Ekspozicio Dŭsseldorf .El cent jaroj da kulturo kaj arto* (Majo- 
Novembro 1915) eldonis malgrandan informilon pri la ekspozicio 
ankaŭ en Esperanto. Tiuj ĉi unupafaj, malpezaj folioj povas esti 
uzataj por enmeto en k o respo n dajoj n de Esperantistoj, por tiamaniere 
fari propagandon por la tre grava kaj interesa ekspozicio en ĉiuj 
landoj. Oni povas ricevi provizon sin turnante al la jena adreso:

Grosse Ausstellung, Ausstellungspalast am Kaiser-Wilhelm-Park, 
Dŭsseldorf.

Esperanto en Ĥinujo.— La sekvantaj ciferoj kiare montras 
la progreson efektivigitan de nia afero en Ĥlnujo, malgran diversaj 
malhelpoj, post la dua jaro de la starigo de la C. O. de Ilina 
Esp. Asocio.

1912 1913
Komunikoj ricevitaj . . . .  2411 5039

forsenditaj . . . 3192 6113
Vizitantoj al C. 0 ......................  105 359
Regionaj o f i c e jo j .....................  17 22
A p ro b a n to j ...............................  151 323
M em b ro j ..................................... 247 595
K u rsan o j .....................................  396 919

Nova propagandilo. — S-ro Demarco, prezidanto de ia 
grupo en Beauvais (Francujo), kaj S-ro Tli. Jodart, ano de la Esp. 
grupo de la P. T. T., eldonis novan propagandilon (formato album- 
karto, poŝt- kaj vizitkarto), kiu estas rekomendata al ciuj f-sper- 
antistoj por disdonado al parencoj kaj konatoj. Por faciligi la 
disvastigon de tiuj kartoj tra la tuta Esperantistaro, taugaj 
preparoj estis faritaj por ke la surskribaj^ povu esti skribitaj 
por ĉiu lando nacilingve. Prezoj: formato albumo fr. 0 , 20 po 
I ekz., fr. 0 .30 po 2 ekz., fr. 1.20 po 12 ekz. Poŝtkartoj 
fr. 0. IO po I ekz., fr, 0. 15 po 2 ekz., fr. 0 .75  po 12 ekz. 
(Aldonu fr. 0. IO por sendelspezoj) Vizitkartoj fr. 2.50, sendo 
fr. 0. 25 plie. Sin turni al S-ro Demarcy, Esperantista Grupo, Beau
vais (Oise, Francujo).

TRA LA GAZETARO
. •. Lingvo Internacia (aprilo). Esperanto  kaj la B lind

ularo (Tti. C ari) :

.Grandan servon ni farus al Esperanto, se ni sukcesus pruvi 
al la ĉiam dubanta mondo, ke jam nun ni povas alporti mildigon 
ai homaj suferoj. La .Savadi Armeo* akiris grandan influon en 
kelkaj landoj malpli per sia religia idealo, ol per tio, ke ĝi prak
tike helpis al multaj mizeruloj kaj certigis al ili tujan vivon kaj 
viveblecon. Kion faris la .Savada Armeo" por ĉiuj ajn malfcliĉuloj, 
tion ml dezirus, ke ni Esperantistoj faru por la tiel koribanta kaj 
interesanta klaso de la blinduloj. Mia konvinko estas, ke se en la
mondo oni scius, ke unu el niaj ta sk o j... apud aliaj multnombraj
kaj sendube pli gravaj — estas kompatema zorgo al la blinduloj, 
ni akirus el plej diversaj flankoj simpation kaj por Esperanto mem 
novan intereson. Pli efika propagandilo estas liona ago, daura bon
faro, ol multaj paroloj kaj promesoj!*

• Esperanto-Tor mer. speciala dumonata organo por la defendo 
de Zamenhofa Esperanto en la germanlingvaj landoj. Jarabono: 
M. K.50. Eldonejo Adci & Borel, Struvestr. 40, Dresden.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

La kotizaĵoj por 1914 estas pageblaj al la Delegitoj, 
aŭ, se ne estas, al la C. O. de UEA.

Ordinara membro: Fr. 2 . 5 0  (Sm . I).
Subtenanta membro: Fr. 5 (Sm. 2).
Intersango aŭ Studenta Eoko: Fr. 1 .2 5  (Sni. 0 .5 0 ) .  
Esperantia Entrepreno: Fr. 1 2 .5 0  (Sm. 5).

Id. (Esperantista  o rg an iza jo ) :  Fr. 7 . 5 0  (Sm . 3).
Ciu membro paginta la kotizaĵon por 1914 ricevos de 

la C. O. de UEA la membrokarton ka j la Jarlibron.
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Interkonsento kun Ia naciaj Esperantistaj societoj.
-• La Istria Esperanta Unuigo, aliginte a! Ia interkonsento, 

elektis kiei reprezentanton S-ron P -ron  D em etrio Cossaro, 
prezidanto.

Subtenantaj membroj. Ni rem em origas, ke p e r
sonoj dezirantaj helpi a! nia Asocio kaj subteni gian agadon , 
povas farigi subtenantaj rnembroj pagante  kotizaĵon da fr. 5 
(en tenate  la ordinara membra kotizaj©). Ili ricevas, krom 
la Jarlibro kaj membrokarto, la a ldonon  al la Jarlibro , la 
Kongresan D okum entaron kaj aliajn eldonajojn de UEA. 
Plie ni nun presigas por ili specialan karton. Ni esperas, 
ke tiuj el niaj mem broj, kiuj deziras efike helpi al nia Asocio, 
ne hezitos pagi la duoblan kotizaĵon, kaj tiam aniere havigi 
al ĝ i pluajn m onrim edojn necesajn po r la p livastigo  de ĝiaj 
laboroj.

Statistiko de servoj. Ni kunm etas nun  la ciferojn 
pri la statistiko de la servoj plenumitaj dum  1913. Bedaur
inde, ni konstatas, ke malgraŭ jam alsendita averto kelkaj 
Delegitoj ne ankoraŭ resendis al ni la koncernan resp o n d 
ilon - kio malhelpas nin publikigi Ia definitivajn rezultatojn. 
Speciale el la jenaj gravaj urboj ni ne ricevis respond ilon : 
Barcelona, Belgrada Bruselo, Bukarest, Lyon, Melbourne, 
NapoU, Nijn i- N  av go r oci, Peterburga, Porto, Sofia, Ti f  lis, 
Utrecht, Varsovio. Ni d o  petas, ke tiuj Delegitoj bonvolu  
nepre tuj resendi Ia plenigitan respondilon.

Poŝtmandatoj. —  La C  O. de UEA ricevas tre ofte, 
speciale el Francujo, poŝtinandatojn  kun nom oj tre m albone 
legeblaj kaj sen iu ajn klarigo pri la celo de 1’sendajo. Ĉar 
tiu procedo senutile pligrandigas nian laboron kaj kauzas 
erarojn kaj p lendojn , ni tre petas noti su r  la dorsflanko de 
la mandato plej legeble nom on kaj adreson de I’ sendinto  
kaj la destinon de la m ono. Pri eraroj rezultantaj el la 
manko de  tiuj necesaj informoj, UEA ne estas re sp o n d a1.

Novaj Delegitoj.
Alexandrie (Egiptujo). DI).: Georges Wilken, advokato, B. P. 456. 
Aussig (Austrio, Bohemujo). I).: Josef Wokatsch, i. r. imposta 

asistanto, Bielagasse 22 II.
Ĉaslav (Austrio, Bohemuja). — D.: Karel Cibulka, librotenisto, 

ĉaslav 231.
Chŭteauroux (Francujo, Indre). I).: Moreau, tinkturisto, 31, rue 

Paul Louis Courrier
Kizlar (Rusujo). I).: Nikolao Tubijanc, Bazarastr.
l.atah Usono, Wash.). SD .: W. A. McEachern.
Moguer (Hispanujo, Huelva). - D .: Eugenio Cid d Ibaner, Gua Civil.
Detemiz (Germanujo, Sak?ujo). • D.: Curt Feder, asesoro, Bach- 

strasse LVI.
Palotanvfalu (Hungario, Budapest). -  SI).: Peter Istvan, poŝto- 

ficisto, Eotvos u. fri.
Spokana (Usono. Wash.). VI) : R. Kerkhoven.
Virfi (Hispanujo, Barcelona). - VD.: Antonio Ribas, Placa Nueva 8.

ŝanĝoj.
Hremen (Germanujo); - I).; Bernhard Bdnlng, instruisto, Liitzovver- 

strasse 156.
Hue u resti (Rumanuja). -  D .: D-ro S. Kimei, str. Carol 2(X 
Esstn (Germanujo, Rheinpr.) L).: Fr PUIath, komercisto, ^ h e n 

strasse 54.
Hamburg (Germanujo). — D .: Sally Lcvinson, komercisto, Lehm-

weg IH I; VO: A. B. C. Senff, komercisto, Alsterdamm IO.
Southport (Anglujo, Laneash.). - VD. Horace Tidswell. Scarisbrick 

Avenue.

1 En la landoj, kie notado sur la poŝtmandata dorsflanko ne 
estas permesata (Britujo, Rusujo, Usono, ktp.), la sendanto bonvolu 
otani samtempe sendi poŝtkarton por doni la necesajn indikojn.

' i. , ‘ " IH 

Spokane (Usono, Wash.). — D.: R- W. Mason, kuracisto, a i  Col- 
fax Wash.

IVinterhur (Svisujo). — D.: Ed. Schauenberg, ĉe S-ro Schaichli 
b. Baumli, Oberwinterthur.

Wotverh a mpton (Anglujo, Staffs.). — D .: Ernest J. Parkes, 24 New 
Road, en Wilienhall.

Ziltau (Germanujo, Saksujo). — Otto Konig, komercisto, Kasemen- 
strasse 31.

Eksigoj.
Auerbach (VD.: Federi; Canton (VD.: Sifo); Dovos-Dor/ (SD : 

Marchand); Halberstadt (D .: Alsleben); Kiŝinev (D .: Soloviev); 
Sanders (D.: Sorensen); Zeletava (SD.: Komenda).

Informo.
La ĉefdelegito de Londono, S-ro Harry A. Epstein, transloĝiĝis al

17 Hart Street. London WC., ai kiu adreso oni de nun bon
volu sendi ciujn koresponda jojn.

Monata Bileto de UEA
La C. O. de UEA lastatempe okupigis pri ia kunmetado de la 

ciferoj rilataj al Ia statistiko de la Esperantia) servoj dum 1913. 
Kvankam ne ankoraŭ finordigitaj — pro kelkaj ^prokrastem aj 
delegitoj! — ili montras normalan kreskon kompare kun ia antaŭa 
jaro, malgraŭ tio, ke pro la transiro al la pli alta kotizajo la nombro 
de la membroj malgrandigis. Al kelkaj personoj tiaj statistikaj 
laboroj Ŝajnas senutilaj. Ili tamen estas, krom la korespondaj^, 
kiujn ni ricevas, la cefa kontrolo pri ia uzateco de nia Asocio. 
Dank’ al tiaj statistikoj starigitaj de post Ia komenco de UEA, ni 
povis jaron post jaro sekvi Ia progresadon de la servoj, kiu grafike 
esprimigas per regule supreniranta kurbo. La devo de Ia Deligitoj 
rilate al tiu laboro estas duobla: unuflanke, ili faciligu fidindan 
statistikon notante ĉiujn servojn de ili faritajn kaj zorge respond
ante la specialajn demandarojn al ili sendatajn, aliflanke ili uzu la 
publikigitajn rezultatojn por apogi sian propagandan agadon per tiuj 
ciferoj.

En tiu ĉi N« oni trovos diversajn notojn pri la alkongresaj kaj 
postkongresaj karavanoj, kiuj organizigas sub Ia auspicioj de UEA. 
A! ĉiuj personoj intencantaj aŭ eĉ simple dezirantaj veturi Parizon, 
ni rekomendas la legadon de tiuj informoj, kiujn ili profitu kaj pro
fitigu. En venontaj N-roj ni havos Ia okazon atentigi pri kelkaj 
aliaj fervojaj profitoj, kiujn ebligas Ia membreco de UEA.

Niaj vojagantaj membroj kaj ankaŭ niaj delegitoj ofte plendis 
pri la manko de oficiala ŝildo de UEA, alfiksebia kontraŭ la dom
pordoj. Diversaj provoj ne liveris kontentigajn rezultatojn. Ni nun 
estas felicaj eksciigi, ke tiu manko estas malaperonta. Post nelonge 
aperos oficiala ŝildo, kiun ĉiu delegito povos malkare prunte ricevi 
por alpendigi ĉe la pordo aŭ kontraŭ la muro de sia domo. Detala 
anonco pri tio aperos baldaŭ en Ia Oficiala Informilo de UEA kaj 
estos akompanata de kliŝaĵo. Nun kiam gi ekzistos, la Delegitoj 
almenaŭ ĝin uzu! Tion ni almenaŭ rajtas esperi.

Inter Ia nunmonate plenumitaj laboroj mi devas citi la ellaboron 
de ia projekto de nova Statuto, kiu necesigis specialan kunsidon 
de la Subkomisiono siatempe elektita de la Komitato (S-roj Rous
seau, Stettler kaj Hodler). Projekto estis preparita, post sufiĉe longa 
laboro, kaj estos submetata al la Komitato. Pri gi baldaŭ andos niaj 
membroj.

ESPERANTIAJ KONGRESAJ KARAVANOJ

Karavano Berlln-Paris kaj reen per speciala vagonaro. —-

Partopreno. — Partopreni povas Ĉiu persono, kiu submetigas al la 
ĉi-sube konigitaj kondicoj; estas do bona okazo, por ankas neespe-
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potistojn atentigi pri la eksterordinaraj ta vo rajoj, ĝueMaj per Espe* 
ranto, kaj instigi ilin al partopreno, ^kongresano j estos tute sen
dependaj de kongresaj aferoj. Al U grupoj ni rekomendas, malfermi 
specialajn porvojagajn kursojn de Esperanto por varbitaj neespe
rantistoj.

Daŭro — elirpunktoj — kostoj. — La aranga jo dainos de la
1 aŭgusto ĝis la IO aŭgusto inkluzive. La alvojaĝo en ekstra va
gonaro komencigos la I aŭgusto matene en Berlin kaj finigos ia
2 aŭgusto frumatene en Paris La reveturo komencigos la 9 aŭgusto 
vespere en Paris kaj finigos la IO aŭgusto vespere en Berlin. La 
precizajn horojn ni ankoraŭ ne povas fiski; iii dependas de ia plano, 
kiun la fervojaj administracioj starigos nur kelkajn semajnojn antaŭe. 
Sed gustatempe ni sciigos ĉiun partoprenonton pri la iloro de i' for
veturo el la sube nomitaj elirpunktoj. Al la karavananoj, kiuj intencas 
partopreni de el Berlin kaj kiuj loĝas tre malproksime de tiu ĉi 
urbo, ni nepre rekomendas, esti en Berlin jam la 31 julio.

Partoprenontoj el nordokcidentaj, okcidentaj kaj sudaj parioj 
de Germanujo, el nordaj landoj kaj Aŭstrio povas aligi ankaŭ en 
Frankfurt a. M. aŭ Metz. Kompreneble la reveturo finigos por ili 
en la «samaj- lakoj. -

Eĉ aligo inter la diritaj tri elpunktoj estos ebla en jenaj lokoj: 
Halle a. S., Erfurt, Eisenach, Bebra, Fulda — Mainz kaj Saarbrŭcken. 
Sed la aligentoj el tiuj Interstacioj devas pagi ia prezojn valorantajn 
por la plej proksima antaŭa elirpunkto.

Jen la prezoj por unu persono, inkluzive ĉiujn kostojn:
Elirpunkto • ,J» Klasa >  Klaso

Berlin . . . . .  NO Mk. (69 Sm.) IHO Mk. (88' * Sm.) 
Frankfurt a. M.. . 125 ,  (6Vit . )  loo » (76 . . ; 
M etz .......................... 117 . (57 t . ) 142 .  (70 „ )

ĉ i  tiuj prezoj rilatas ne nur al la fervoja veturo, sed ankaŭ al 
la restado en la hoteloj en Paris. Por ne tro postulemaj personoj 
la tria klaso tute suficas.

La entenataj kostoj estas p o r : fervoja veturo el la koncerna 
elirpunkto kaj reen; veturo de ia stacidomo al la hoteloj en Paris; 
logado kaj plena nutrado,, ĉiuj trinkmonoj; vizito al la vidindajoj 
de Paris kaj cirkauajo, sub gvidado de spertuloj kaj en specialaj 
veturiloj; eniro en muzeojn kaj kastelojn; supreniro sur la Eiffel* 
turon; gvidlibro de Paris kun plano. (Detalojn vidu ĉi-sube.)

Por maksimume IO personoj, precipe fervojaj geoficistoj rice
vantaj de sia administracio senpagan bileton, ni rezervas la rajton, 
kunveturi en la ekstra vagonaro kaj pagi nur por la arangoj en Paris. 
En ĉi tiu okazo Ia prezoj estas por

klaso: 105 Mk. ( 5 1 ' Sm.)
2a klaso: 125 Mk. (61'/* Sm.)

Kiu volas uzi ĉi tiun favoradon, bonvolu sinanonci baldaŭ, ĉar 
ni neniukaze povas pligrandigi la nombron de tiaj kunvojaĝontoj.

La aliĝo okazu kiel eble plej frue, sed nepre ĝis ia 25 julio: 
post tiu cl dato ni nenia! povos akcepti aliĝojn. Oni sciigu sian 
aligon nur al S-ro Friedrich Ellersiek, redaktoro de G. E., Wiss- 
marmstr. 46, Berlin S. 59.

La mono estas sendota laŭ jena adreso: Bank far Handel urui 
Industrie (far Konto Germana Esperantisto), Belle-AUiance-Platz 6, 
Berlin SW. 61.

Aparta sciigo al la banko ne estas necesa.
Oni sendu Ia monon prefere per poStmandato. Ankaŭ cekoj sur 

iu germana banko estos akceptataj, sed nur, se ili alvenos maksi
mume ĝis la 20 a de julio. Cekoj kaj transpagiloj de ĉekbanko 
Esperantista ne estos akceptataj. La aliĝoj valoros nur post alveno 
de la mono. Ij i  pagintoj ricevos provizoran vojaĝkarton; la defini
tivajn biletojn ni disdonos senpere antaŭ la forveturo el la tri elir
punktoj.

Vojaĝoj al la elirpunktoj. — Ni tre rekomendas, ke oni el 
regionoj aŭ urboj, el kluj partoprenos sufice multaj karavananoj, 
organizu komunajn vojarojn al Ia tri elirpunktoj Berlin, Frankfurt
a. M. kaj Metz. Sed tiajn arangojn ia partoprenontoj mem devas 
tari, intertraktante kun la koncernaj fervojaj administracioj pri even
tualaj rabatoj kaj pri rezervado de specialaj vagonoj en la regulaj

vagonaroj. Nia ekstra vagonaro el Berlin alvenos en Frankfurt a. M. 
ĉirkaŭ la 6a vespere, en Metz ĉirkaŭ noktmezo. Tamen, ĉar ni jam 
en Berlin devas havi la minimuman nombron de vojagantoj, necesan 
por veturigo de la ekstra vagonaro, ni petas, ke oni, se iel eble, 
aliĝu en Berlin.

Pagajo. — Ekspedo de pakado ne povas okazi per la ekstra 
vagonaro; la partoprenontoj povos kunpreni nur manvalizon. Tla! 
estas rekomendinde, kiel eble plej limigi la pakajon. Kiu tamen 
deziras kunpreni pli grandan pakajon, sendu ĝin antaŭe al Paris kiel 
fervojan transportadon. Sur la manvallzo oni videble fiksu la nomon 
kaj adreson de I'posedanto. Ni atentigas ankaŭ pri tio, ke oni en 
Francujo devas pagi limimposton por fumaĵoj. Senpage oni povas 
kunpreni nur IO cigarojn aŭ 25 cigaredojn aŭ 25 gr de tabako. Sed 
ĉi tiun rajton havas nur sinjoroj; sinjorinojn la doganistoj ne kon
sideros kiel fumantojn.

Dormo- aii manĝovagonon. La vagonaro ne havos, ĉar ilia 
kunveturigo ne estas allasebla en tia speciala arango.

Pasporto ne estos necesa. Tamen n» rekomendas, ke la kara
vananoj sin provizu per iu legitimacio; tre bone taŭgas por tto ia 
nunjara membrokarto de UEA. Germanaj partoprenontoj povos uzi 
ankaŭ la tielnomatan .Postausweiskarte*, haveblan por 50 Pf. en 
la poŝtoficejoj.

Logado kaj nutrado okazos en bonaj hoteloj kiel eble plej 
proksimaj de Gaumont-Palaco. ĉ i tiujn arangojn faros la firmo Junot, 
la sama, kiu laboras ankaŭ por la Kongresa Komitato. Do, niaj 
karavananoj estos en same bona situacio, kiel la ceteraj kongresanoj, 
eble eĉ iom preferataj! ĉ iu  partoprenonto, escepte geedzoj, ricevos 
apartan cambron. Tamen, por faciligi la lokigon, ni tre petas, ke 
sinjorinoj aŭ sinjoroj, kiuj ne kontraŭstaras logi kun amikino aŭ 
amiko en unu komuna, dulita ĉambro, tion sciigu al ni. Tre volonte 
ni plenumos specialajn dezirojn laŭ tiu rilato. Infanoj povas parto
preni nur en akompano de plenaĝaj familianoj kaj pagas la plenajn 
prezojn. I.a nutrado konsistos el po tri mangoj ĉiutagc; ĝi komen
cigos per la matenmanĝo tuj post la alveno en Paris kaj finigos 
per la vespermanĝo antaŭ la reve tti ro, La nutrado konsistos matene 
cl kafo, teo aii ĉokolado kun butero kaj pano; tagmeze el supo, 
du sinsekvaj viandnj’oj kun aldonajoj (legumoj) kaj deserto, Inkluzive 
trinkaĵojn (laŭdezire vinon, bieron afi mineralakvon); vespere el du 
varmaj mangajaoj kaj deserto, inkluzive trinkaĵojn (vidu supre). La 
mangaĵoj estos bonegaj kaj sutiĉe riĉakvantaj.

Libervola reveturo ne estos ebla; la karavananoj nepre devos 
uzi nian reirontan ekstran vagonaron. Ankan nura kunvojaĝo, sen 
ĝuado de la arangoj en Paris, ne estos ebla. Oni bonvolu konsideri, 
ke la tre malaltajn prezojn ni povis atingi nur per rezigno al ĉiuj 
esceptoj.

Logado en Bertin. — Por karavananoj, kiuj deziras pasigi en 
Berlin la nokton antaŭ la forvojaĝo al Paris, ni volonte prizorgos 
logejon, se oni sufiĉe frue sciigos al ni siajn dezirojn. Rilate al 
prezoj ktp. oni petu de ni specialajn Informojn.

Akcepto en Berlin. — La partoprenontoj, kluj jam la 31 an de 
julio vespere cstos en Berlin, estos akceptataj de la Berlina Esperanto- 
Gruparo en kunvenejo, kiun ni sciigos sur fa provizora vojaĝkarto.

Repago de la kotizo. — Se iu alirinto pro grava kauzo fte 
povos partopreni, ni repagos la senditan monon minus IO Mk. 
(5 Sni.) por jam faritaj elspezoj.

Risko kaj garantio. -  ĉ iu  karavanano partoprenos la vojaĝon 
kaj ĉiujn arangojn je sia propra risko, kaj ankaŭ iajn garantiojn ni 
ne povas preni sur nin. Kompreneble per si mem estas, ke ni laŭ 
ĉiuj fortoj klopodos, arangi ĉion ekstreme zorge kaj kontentige, por 
eviti al niaj . prizorgatoj“ malagrablalojn kaj akcidentojn.

Centro de la organizado. — Ankoraŭfoje ni rememorigas pri 
tio, ke Ia centro por karavanaj aferoj, antaŭ ĉio por aliĝoj, estas 
ĉe la redaktoro de Germana Esperantisto en Berlin; generalajn 
informojn donas ankaŭ la oficejo de Germana Espera nto-Asocio, 
Pimalsche Str. .50, Dresden-A, kaj Ia Delegitoj de UEA.



128 (12) *  E S P E R A N T O  * N«8

Esperantia Parolejo

Oni laŭdas!
. . S-ro C. Stevanini, Esp-iano en Verona, plej kore dankas 

al S-ro E. Wengler, Del. en Berlin, dank'al kies perado li sukcesis 
havi tle In fitna ambasadoro en Berlin tradukon de skribado verkita 
en Alna malnova klasika lingvo.

S-ro V. Poto heri'. Esp-iano en SI. Rudrja (Rusujo), esprimas 
sian koran dankon al S-ro Tli. Rousseau, Del. en Dijon, pro aku
rata respondo al grava informpeto.

. •. S-ro W. Mosshach. Del. en Emmerich (Germanujo), kore 
dankas al S-roj P. Pakker, Vlede!., W. Bierens, Subde!., J. van Huesscn 
kaj P. van Leordam, Rotterdam, pro ilia bonega konduko tra la 
urbo.

S-ro H. Gluchovski. Esp-iano en Rakov-Czestochova (Rusujo), 
kore dankas S-ron H. Epstein, ĉefdel. en London, pro tre grava 
servo.

S-ro A. Kosiri, Del. en Samara (Rusujo), esprirnas plej sin
ceran dankon a! S-roj K. Sostmann, eks-Del., kaj E. Wengler, Del. 
en Berlin; al S-roj P. J. Verman*, distrikta Del., kaj H. Dekstra, 
Subdel. en Rotterdam; al S-roj M. Maillart, Geneve, J. Camescasse, 
ĉefdel. en Paris, kaj E. Sos, Del. en Wicn, pro gravaj informoj.

S-ro A Jujelevskij. Esp-iano en Vilna (Rusujo), esprimas 
sian sinceran dankon al S-roj P-ro V. Colon nese, Del. en Milano, 
A. Telito!, Del. en Bologna, G. Saccardi, Del. en Siena, I.. Erigo, 
Del. en Padova, D-ro V. Simbriger, Del. en innsbruck, A. Dicks, 
Del. en Kiel, f i  C. Meos, Del. en s ’Gravenhage, B. Herold, Del. en 
Lwow, kaj St Rudnicki, Del. en Krakova, pro la afable kaj precize 
donitaj informoj.

Oni petas!
. \  S-ro trant. // .  Kulero, Del. en Knezeves apud Rakovnik 

(Bohemujo), petas ekstereŭropajn samideanojn, ke ili alsendi! seriojn 
«le ilustritaj poŝtkartoj (urbvidaĵojn, popoltipojn), po 20 pecoj, 
puraj kaj sen surskribo, por propaganda ekspozicio. Rekompence
li sendos saman nombron de ilustritaj poŝtkartoj c! Bohemujo aŭ 
monon.

S-ro S/. Jagielski. Del. en Mogilno (Posen), Lindenpl. 21, 
petas alsendon de diverstemaj p r isk r ib a j  (geografio, historio, ko
merco ktp.) por propagando de Esp. en Polujo.

S-ro N. Starosjetskij. Del. en Asĥabad. prezidanto de Trans
kaspia Societo Esp., deziras ricevi senpage gazetojn, poŝtkartojn, 
katalogojn, gvidfoliojn ktp. por ekspozicioj dum propagandaj paro
ladoj.

S-ro O. P. de Bru in. Del. en Enschede (Nederlando), Allee- 
weg V), petas alsendon de alispecaj esperantanoj por propaganda 
ekspozicio.

S-ro A. Paz. Del. en Beroun (Bohemujo), Vrchlickĉho 70, 
petas alsendon de ciaj esperantanoj por arangi propagandan eks
pozicion.

S-ro J. Mue ni k. en ^epetovka, Volinskaja gub. (Rusujo), 
intencante fondi tutmondan asocion por propagando de Esp. inter 
hebreoj, petas Ciujn interesulojn, ke ili nepre skribu al la supra 
adreso, kie iii ricevos ankaŭ pli detalajn informojn.

S-to /.. F.isenbtHss. en Kempten (Bavario), petas ciujn 
samideanojn, kiuj trapasas Kempten, ke ili petu ian ajn turisman 
informon de la urbestro, ĉar tiu gis nun ne povis konvinkigi pri la 
praktika uzado de Esp. de eksterlanduloj

S-ro W. Poppt\ Esp-iano en Pardubice (Bohemujo), Alkohol- 
fabrik, petas alsendon de bildoj, fotografajoj aŭ desegnajoj de krema
torioj kaj de „urnobosketoj* (arbaretoj aŭ bosketoj por la ennotigo 
de urnoj kun homa cindro). Li ankaŭ danke akceptos informojn 
pri la cindrigo de homaj kadavroj, ĉar li intencas ilin uzadi kiel 
propagandilon por la kremacia ideo en sia urbo.

Oni proponas!
• S-ro D. de Szentmariay, garantianto de UEA, proponas, 

ke en la eldonajoj de UEA, Hungarlando ne estu kunigita kun 
Aŭstrio, ĉar ĝi estas sendependa lando: Aŭstrio havas Imperiestron, 
Hungarlando havas Regon.

Kiu estas?
Antaŭ nelonge mi ricevis de fremdlanda^ (el Svisujo ?) leteron 

petantan ilustradojn de m alfac ilo j je konstruajoj fervojaj en tiu 
ĉi lando, precipe de Ia surmara fervojo aŭ orienta-marborda (Key 
West) linio. Mi pruntedonis leteron al esperantista amiko por legi, 
kaj li ekperdis ĝin. Mi tute forgesis la nomon kaj adreson. Mi petas,
petegas Ia sk rib in to j reskribi alian fojon al mi, kaj mi tuj respondos'

/r. G. Smith, del. (Ocala, Florida, Usono).

Esperantia Vivo
Fianĉiĝo. — S-ro Ludoviko Dobo, fervoj-oficisto, .kun. F-ino 

Eugenio Singer, instruistino, ambaŭ Esp-ianoj en Kassa (Hungar
lando). La edzigan solenon faros nia tiea Delegito, S-ro SL Schulz, 
kiel hung. rega registristo de I’stato civila.

Reciproka Informado
Ĉiu membro de UEA, kiu deziras ion scii pri iu ajn temo 

(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu al ni sian demandon. 
Ni ĝin enpresos ĉi tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, kiuj apartenas al plej diversaj medioj, landoj, profesioj, 
iu povos respondi. Tiun respondon li bonvolu resendi al ni, kaj 
ni ĉi tle ĝin enpresos. Ni rezervas al ni la rajton mallongigi kaj 
arangi la tekston de la demandoj kaj respondoj kaj, eĉ tute forigi 
tiujn, kiuj estus kontraŭ la bonmoroj, la generalaj principoj de nia 
gazeto aŭ ne havus sufiĉe generalan intereson. La demandoj kaj 
respondoj estu kiel eble plej mallongaj kaj precizaj. Oni skribu ilin 
tre legeble sur apartaj paperfolioj aŭ poŝtkartoj, aldonante la numeron 
de la membrokarto de UEA.

Demandoj
26. Mi intencas pasigi julion-aŭguston en franca sablo-marbordo 

proksima de Anglujo, kaj instruus la francan lingvon je anglaj ge
junuloj. En kiu angla jurnalo estas preferinde presigi reklamon 
por tio? — M. 4719.

27. Mi petas adresojn de firmoj en Aŭstrio aŭ Germanujo 
okup iga ta j  pri feraĵaro, ferkomercaĵoj, de pli gravaj feraj fabrikejoj, 
precipe korespondantaj en Esperanto. — M. 4471.

28. Mi petas sciigi al mi, ĉu ekzistas en Esperanto lernolibroj 
pri algebro, pri germana kaj pri franca lingvo. — M. 337.

29. Kiom kostas la vojaĝo de London al Edinburgh kaj de 
London al Zurich en III3 klaso de ordinara rapida vagonaro? — 
M. 5292.

30. En Francujo ekzistas .Jarlibro de la Suo kaj Ledoj* de 
L. Johanet, en kiu troviĝas ĉiuj adresoj de la vendistoj de ĉiaj 
ŝuaĵoj. Kiu konus la nomon de simila jarlibro en aliaj landoj, 
precipe Germanujo, aŭ almenaŭ adreson de germana fakgazeto rilat
anta al tiuj komercaĵoj? — M. 1963.

31. Kiu estas la plej moderna kaj taŭga franclingva gvidlibro 
de Parizo kaj anglalingva gvidlibro de Londono, ambaŭ en poŝ- 
fonnato? —- M. 1650.

Respondoj
La unua cifero montras la numeron de Ia demando, la dua (inter krampoj) 

ia pagon de Esperanto, sur kiu ĝi aperis,

15 (97). Petu katalogon N0 31 al: Standard Gillet Light Q>, 
9-11, West Michigan Str., Chicago (111.). — M. 8363.
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A l v o k o j

Peresperanta mondvojaĝo
Pro malkonfidinta .poste restante* s e n o  de I’centra postoficejo 

de Buenos-Aires, Ĉesis ia daurigo de ĉiu tien sendita korespondado 
malatingas min ĉiu presado, letero, kauzante malordon, interrompojn 
tiel en rilatoj kun mia konataro, kiel en ciuspeca interligo kun 
esperanta kaj hungara gazetaro. Tiu ne esperita, gravkonsekvenca 
m alagrablaj multe prokrastigas la komencon de la propagnnd- 
vojaĝol Por forigi tiun malbonon, mi petas ĉiun personon aŭ 
societon, ke ili notu ĉi suban ŝanĝitan adreson kaj bonvolu sciigi 
min, kion, kiam, kial iii torsendis skribajo j presadon al mia antaŭa 
adreso; poste ĉu oni ilin resendis al skribinto aŭ ne, ĉu sendinto 
posedas dokumenton pri la sendaĵo. Konigi detalojn, fari samtempe 
plendon en sia postoficejo.

Ordigado de la aferoj postulas kelkajn monatojn, dum kiuj mi 
energie daurigo» preparadon de mia paroladvojaĝo, koncentradon 
organizadon kaj kolektos datojn, fotografaĵojn ankaŭ pri mia nun
tempa rezidejo, Respubliko Argentina, ligatajn al parolado pri 
Hungarlando.

ĉiujn  korespondaĵojn bonvolu — ĉiam rekomende — sendi aŭ 
al mia hejma adreso: Lajos Keleti, Szaszebes (Szebenom, Hungario), 
aŭ direkte ĉi tien: L. Keleti, a. e., Societo de komercoficistoj de 1858, 
Buenos-Aires, Casula de Correo 449. Lajos Keleti.

Malagrablaj aferoj
Dum Ia lasta tempo mi ofte ricevis poŝtkartojn ilustritajn kun 

sciigo .Kial vi ne respondas; respondo estas deviga". Precipe el 
Aŭstrio. Nun mi devas sciigi, ke mi ne kolektas poŝtkartojn, do 
ke mi neniam membrigis al ia unuigo de kolektantoj. Mi pensas, 
ke ia gazeto enpresigis mian nomon en la rubriko kolektantoj de PI. 
Eble la redakcio vidis mian nomon en la Jarlibro de UEA. Kaj 
nature kiam kolektanto vidas nomon el Java, rapide li sendas kartojn. 
Kiam instruisto petas de mi kelkajn kartojn de mia insulo, mi 
nature sendas, sed al la ordinaraj kolektantoj mi ne respondas.

Plie mi ne komprenas la redakcion de Pl.-gazetoj, kiuj kuragas 
enpresigi nomojn en siaj gazetoj sen permeso de la persono mem.

A. Knegh (Banjoeuangi, Java).

Filantropiaj markoj
S*ro Parant, prezidanto de 1’Iniciata Sindikato de Bourg (Ain, 

Franclando), pripensas ia projekton organizi en Franclando laŭ 
novaj fundamentoj batalon kontraŭ ia loĝejaĉo, la alkoholismo, la 
tuberkulozo, la infana mortado, kaj por trovi necesan monon por 
la fondo de senpagaj konsultapotekoj, por la kreado de higienejoj, 
por la eldonajo de multaj traktatoj, por la organizado de paroladoj, 
S-ro Parant proponas eldonon de filantropiaj poŝtmarkoj kaj poŝt
kartoj.

Tiaj poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj ekzistas en dlversaj landoj.
Por konigi al Ia kongreso de la socia higiena ligo, kiu okazos 

dum la Lyon’a internacia ekspozicio, Ia jam efektivigitajn Iniciat
ojn, S-ro D-ro Arloing, S-ro P-ro D-ro Paul Courmont, generala 
komisaro de 1’Ekspozicio, konsilis al S-ro Parant kolekti ĉiujn publik
igitajn vinjetojn.

La Esperantista grupo de Bourg. propetita, estas feliĉa sin 
interesi al tiu entrepreno, ĉ i  petas ĉiujn Esperantistojn bonvoli 
sendi al S-ro Louis Podion, 4, Avenue Alsacelorraine, Bourg (Ain, 
Francujo) filantropiajn poŝtmarkojn kaj poŝtkartojn en ĉiu lando 
eldonitajn por kontraŭbatali tiujn timindajn malfeliĉegojn.

S-ro Rochon sendos ĝin al la Prezidanto de 1'Inidata Sindikato 
de Bourg kaj esperas, ke tiamaniere li povos pruvi, ke Esperanto 
kapablas akiri servojn al ĉiuj, eĉ al neesperantistoj.

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
GENEVE 10- «UE DE LA BOURSE GENEVE

Ekstraktoj el la katalogo:
F.u Ia suba Iisto oni trovos la plej bonstilajn verkojn de la Esperanta literaturo. 

Ni rekomendis nur tiujn verkojn, kies stilo estas nerlproCinda kaj kiuj estas indaj 
esti en la biblioteko de fiu bona Esperantisto.

Prejo
I N S T R U A D O ,  H I S T O R I O :  («franke

Fr.)
Fundamento de Esperanto, kvinlingva, de D-ro ZAMENHOF.

Broŝ............................................................................................... 2.20
Kun kartona k o v r i l o ............................................................... 2 .75

Klasika Libro, Oficiala Gramatiko kaj Radikaro en poŝ-
formato. Kun i n g o ............................................................... 1.35

KABE. — Vortaro de Esperanto. Luksa, 176 p. Kun kar
tona k o v r i lo ...............................................................................4 .50

* I

CH. VERAX. ~~ Enciklopedia Vortareto Esperanta. Luksa,
250 p................................................................................... 6 .70

D-ro ZAMENHOF. — Lingvaj Respondoj. 2 volumoj (ciu) 0 .80
Ed. PRIVAT — Karlo. Facila rakonto en20ĉapitroj, 5* eki., 36 p. 0 .60
Ed. PRIVAT. -  Kursa Lernolibro. Instruilo per parola

metodo, 64 p ...............................................................................o. 50

KABE. — Unua Legolibro. Gradigitaj legaĵoj, 4« eld., 180 p. 2. —
D-ro A. FIŜER. — Esperanta Legolibro. 2« eld , 116 p. . 0 .90
Z. ADAM (A. Zakrzewski). — Historio de Esperanto (1887

gis 1912). 144 p ........................................................................2 .3 0
Ed. PRIVAT. — Historio de la lingvo Esperanto. Popola

eld-  54 p.......................................................................................J .25
B. KOTZIN. — Historo kaj teorio de Ido. 144 p. . . , 1,50
R. DE LADEVEZE. — Demandaro p ri ia historio, lite ra

turo kaj organizaĵoj de Esperanto (por Esperantaj 
e k z a m e n o j ) ................................................................................1.50

P. FRU1CT1ER. — Esperanta Sintakso, 75 p ......................... 1.« )
P. FRU1CT1ER. — Esperanta Vortfarado hui Ia fundamento,

115 P..............................................................................................2.15

L I T E R A T U R O :

TRADUKOJ:

La Nova Testamento. Eldonita de la Brita Biblia Societo.
614 p. Bind.................................................................................

Bind. kun nigra l e d o ...........................
Luksa ..................................................................................................................................................................

-  Fundamenta Krestomatio. 460 p. .
— Hamleto. Tragedio de Shakespeare.

D-ro ZAMENHOF.
D-ro ZAMENHOF. 

170 p. . . .
D-ro ZAMENHOF. 

108 p. . . .
D-ro ZAMENHOF.
D-ro ZAMENHOF.
D-ro ZAMENHOF. -

— ▼

Ifigenlo en Taŭrldo. Dramo de Goethe.

— La Rabistoj. Dramo de Sdiiller. 144 p,
-  La Revizoro. Komedio d cGogol. 100 p. 
-Marta. Rakonto de Eliza Orszesko. 238p.

M. F. ZAMENHOF. Proverbaro Esperanta. 82 p. . . . 
FOREL. — Kulturceladoj de la nuntempo. 50 p. . . . 
A. GRABOWSKI. -  Kondukanto kaj Antologio. 180 p. . 
KABE. — La Faraono. Romano de Prus. Tri volumoj, (ĉiu) 
KABE. — Patroj kaj filoj. Romano de Turgenjev. 166 p. 
KABE. — Fundo de I’ Mizero. Romano de Siero.<evskij. 91 p.
KABE. — Pola Antologio. 2* eld., 154 p ...............................
S. MEYER. — Karmen. Romano de M t  r intee. 56 p. . . 
RAMO. — Fabiola. Romano de K*0 Wiseman. 428 p. , . 
RAMO. — En Svislando. Rakontoj de svisaj autoroj. 104 p. 
D-ro VALLIENNE. — Eneido, de Virgilio. 274 p. . . .

2.25
2.75 
4. •
3.75

2.30

2.30
2.30
1.75 
3 . -  
2. —

1.25
2.25 
2.60 
3 .— 
0.85 
2.20
1.35
4.35 
2, -
3.35

H. A. LUVKEN. 
H. A. LUVKEN. 
H. C. MEES. -  
Ed. PRIVAT. -

ORIGINALAJO,!:

Pafilo Debenham. Romano. 228 p. ,
— Mirinda amo. Romano. 295 p. . . . 
La katizo de senlaboreco. 58 p. . . , 
Pri Esperanta Literaturo. Parolado. 24 p

2.80
3.60
1.40

0.80
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0.75

Prezo
(ofruke)

Fr.
Ed.PRIVAT. — Ginevra. Lirika dramo. 48 p........................1.25
Ed.PR IV A T,— Tra T Silento. Poemoj. Lukse eldonita . 1.50 
D-ro SCHULHOF. — Poemaro. Tri volumoj, (entute) . . 1.50 
D-ro VALLIENNE. — Kastelo de Prelongo. Romano. 450 p. 4.50 
D-ro VALLIENNE. -  ĉ u  II? Romano. 450 p....................... 4.50

M U Z IK O .
K. JOST. — Esperantista Kantaro. 17 Uedoj. 40 p. . . I . — 
Esperantista Kantaro. 2* eld., JO» milo. 72 p .....................

I N S I G N O J ,  F L A G O J :

Oficiala insigno de UEA. — Pinglo aŭ broĉo (poste reko
mendita) ..............................................................................  1 .15

B u to n o ....................................................................................1.45
Por Delegitoj. Pinglo, broĉo aŭ b u t o n o .....................1.25

Esperantista insigno (modelo Gasse). Pinglo aŭ broĉo
(poŝte re k o m e n d i ta ) ...............................................................I .  —

B u to n o ....................................................................................1.25
K ravatpinglo .........................................................................0.85

ĉeninslgno .......................................... ..... .............................1.75
Esperantista flago. 2 5 x 1 6  cm..................................................0.75

A TENTU I — Ciuj verkoj supre notitaj estas sendataj afrankite. 
Por rekomendo aldonu 25 et.

REKLAMO
H O IIE SP O N  UADO

I. •=-= letero. PK ~ poŝtkarto. P I postkortoj ilustritaj.
PM —• poŝtmarkoj. hfi. — bildflanko.

AUERBACH i. V. (Germanujo. Saksujo). -  Membroj de la Espe
ranto Societo deziras korespondi kun ĉiuj landoj. Adresu a l : S-ro 
Hugo Gerisch, fabrikposedanto.

A u o s b u r g  (Germanujo, Bavarujo). S-ro H. Hofmann, Mittel- 
str. 7. PI.

A u o s b u r g  (Germanujo, Bavarujo). S-ro Fr. Geigcr, Schŭt- 
zenstr. IO, PI.

Beroun (Aŭstrio, Bohemujo). F-ino Ruzena Hrdliĉkova, 
Beroun 1-89.

Bruselo (Belgujo). S-ro V. Lambert», poste restante Nord, 
PI., PM. (uzitaj kaj neuzitaj).

Budapest (Hungario). -  S-ro Glance Gytila, IV. Karol)-korut 24, 
PI. (kun ĉiuj landoj).

Champagne-sur-Seine (Francujo, Seine-et-Marne). — S-ro Fou
cault Fernand, PK., PM. sendas PK. por PM.

Champagne-sur-Seine (Francujo, Seine-et-Marne). — S-ro Octave 
Andre, PK., PM. (ne sendas unue).

C u ateau-TUIERRV (Francujo, Aisne). — S-ro Georges Delanoue, 
Del. de UEA, PM., PI., L. (kun ĉiuj landoj, deziras interŝanĝi PM).

Georgswai.de (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Josef Posepny, 
Georgsvvalde 484, PI.

Hoorn (Nederlando). — S-ro C. Sta verman, Munnikeveld 23, 
Pi., L.

K a m io n k a -W ie l k a  (Aŭstrio, Galicio). — S-ro Juliusz Baluk, 
PI. (kun ĉiuj landoj).

Krakova (Aŭstrio, Galicio). — S-ro Haltof Wilhelm, str.Sol- 
tvka 5, PK., PM. (kun eksteraŭstriaj samideanoj, precipe kun sam- 
ideaninoj).

Le  Mars (Usono, Iowa). — S-ro Charles D. Ray, D. O., PI. 
(kuli ĉiuj landoj).

Lyon (France, Rhŭne). — S-ro Marcel Inard, 28, Cours Bayard, 
PI., PK., PM., L., hfi. (kun ĉiuj landoj).

Merthvr Tvdhl (Anglujo). — S-ro L. Evans, hufaferforĝisto, 
7 Bryn Terrace, Pontsticil (kun alilandaj hufoferforĝistoj).

M oskvo (Rusujo). — S-ino L. Jakovleff, Preĉistenka Eropkinskij 
per., dom 7, kv, 7, Pi. ( rep roduk ta jn  de pentrajoj el ĉiuj muzeoj, 
galerioj kaj palacoj; kun alilanduloj).

New-York (The Bronx, N. Y., Usono). — S-ro Creston C. Coigne 
2627 Webster Ave. (kun psikologoj pri nenorma psikologio, hipnozo, 
songoj k. s.).

Omsk (Siberio, Akmol. obi.). — S-ro A. Zommerfeld, Holochin- 
skaja ui. 184.

P l a in e  S t -d e n is  (Francujo, Seine). -  S-ro Ren* Rabarde, l i ,  
rue de la justice, PI. (kun ĉiuj landoj).

P o it ie r s  (Francujo, Vienne). — La fraulinoj kaj fraŭloj de 
.Esperantista Junularo* deziras konstantan korespondadon kun ĉiuj 
landoj. Sin tumi al ia prezidanto: S-ro Gaston Lelarge, studento, 
44, rue de Ia Cathedrale, P I., P M , L., bfl.

Pola (Aŭstrio, Istrio). —  F-ino Nada Bekar, Via Stancovich 15, 
PI. (pri pentrista a rto ; interŝanĝas mem pentritajn akvarel- kaj oleo- 
pentraj'o}n).

Prama (Aŭstrio, Bohemujo), — Senpage enskribas adresojn de 
fremdlandaj korespondantoj redakcio de .ĉasopis ĉeskych Esper
antisto", Praha II — 2023.

P r o s t e .iov  (Aŭstrio, Moravio). — S-ro R. Fridrich, profesoro, 
ulice Rejskova IO, (kun samideanoj el malgrandaj, precipe sub
premataj nacioj: baska, dana, estona, finna, flandra, galicia, greka, 
irlanda, kataluna, kimra, litova, lohiŝa, luĵica, serba, skota, slovena, 
ukraina ktp.

S a in v il l e  (Francujo, Eure et Loire). -  S-ro Henri Buret, notario.
S idi A b d a l l a h  O . M. (Tunizio). — S -ro  Eugene Le G al.
Sidi A b d a l l a h  O M. (Tunizio). — S-ro Jules Gestin.
S ta .  C r u z  d e  T e n e r if e  (Insuloj Kanariaj). — S-ro Manuel 

Alvarez, Oficia! de intendencia Militan Pi., bfl. ((kun ĉiuj landoj).
St-Denis (Francujo, Seine). — S-ro Jean Cartier, Passage 

Lacroix 4, PI., L., PM. (kun ĉiuj landoj).
W a n d s b e c k  a p u d  H a m b u r g  (Germanujo) — S-ro Aug.Brŭgge- 

mann, Bramfelderstr. 42, PM., PI. (sendos belajn PI. kontraŭ PM. 
uzitaj).

P E T O J  H A J  P R O P O N O J

AERGASLUMIGADO. —- Aparaton por Aergaslumigado devas 
nepre posedi ĉiu, kiu loĝas tle, kie oni ne povas akiri lumigadon 
per elektro aŭ karbogaso. Malkara kaj tamen belega lumo. Petu 
prezaron. Adreso: J M. J. Snoeljink, Denekamp (Nederlando).

AGENTECOJN por ĉiuj landoj prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu respondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26.

— — li -  -• —* ***' * ................................* '* ••• %%».0

ĈIUJ PERSONOJ, kiuj intencas veni al Kalifornio por viziti aŭ 
por vivi, estas petataj skribi siajn informpetojn al la suba adreso. 
Generala informo pri la Panama-Pacifika Ekspozicio kaj ta samtempe 
okazonta Tut-Pacifika Esperanto-Kongreso estas senpage donata. 
Berkeley Esperanto-societo, 1151 Oxford St., Berkeley, Kalifornio, 
Usono. 2

* * *’ * * * ’•••' /. I «*— ^  ....... m m • . S ' . mm. «V • . . .  . m . . . .

EDUKEJO POR JUNULINOJ. — S-ino Ed. Tuscher Wuillis- 
menet kaj Sia filino, diplomita instruistino, akceptas en sia hejmo 
kelkajn junulinojn dezirantajn lerni la francan lingvon. Prospekto 
kaj referencoj je dispono. Monata prezo de Fr. 130 (Sm. 52) ĝis
Fr. 150 (Sm. 60) laŭ la Cambro. -  Les Erables, Ecole 32, NeuchStel, 
Svisujo.

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! Ĉu vi volas Spari monon? 
Se jes, kiam vi deziras aĉeti kian ajn komercadon francan, turnu vin 
al la firmo Remy kaj K-in. Ĝi profitigos vin je parto de diskonto
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ricevota de la fabrikistoj pri ĉiuj artikloj. Skribu petojn kun re
spondkupono) al Remy kaj Klo, Komerckonsuio de UEA, Bone 450 
(podesto), poste centrale, Paris.

PRAULO germana, 38 jara, deziras mallukse meblitan cambron 
( a n  manĝado) ĉe familio en la tropikoj (prefere Hindujo, Oceanio» 
Japanujo) aŭ en la sudo de Europo. U estus preta doni al infanoj 
de la familio lecionojn en la lingvoj germana, angla kaj franca por 
senkosta loĝado. Adreso: Ernst Schatffer, ĉe Franz Krflger, Rathenow 
a/Haver, Grosse Burgstrasse 17, (Gennanujo, Prov. Brandenburg).

GRUPOJ, SOCIETOJ, sendu pofitmandaton aŭ ĉekon de I Spes
milo al .Eldonejo Esperantista*, adreso: J. van Dam, Kanaalstraat 38, 
Amsterdam, Nederlando, kaj vi tuj ricevos I ekz. Lemo-Ludo’n 
Esperantan; demandaro kaj respondaro, la plej bona lemilo kaj 
amuzilo por kursoj kaj konversaciaj vesperoj. Al ĉiu mendonta estos 
ankaŭ sendota PI. kun jubilea pontoarko. 2

> — *

GVIDLIBRETO tra Chiteau-Tierry, Francujo, Aisne. — Jus 
aperis gvidlibreto tra la urbo, kie naskigis la mondfama fablisto La 
Fontaine. Gesamideanoj, skribu per poŝtkarto al S-ro Georges 
Delanoue, Delegito de UEA, 2, rue Drugon-Lecart, ChMeau-Thierry, 
kaj vi tuj ricevos senpage tiun 16-paĝan broŝureton belilustritan.

INFORMO. — E. Souchay sciigas siajn korespondantojn, ke li 
ne plu loĝas 134 bld. Exe!mans, sed 29 rue d ’Abion, en Athis- 
Mons (Seine et Oise) en bela kaj sana cirkauajo de Parzio. Lia 
edzino volonte akceptos hejme, kiel pagantan gaston, fra tinon 
d ez ira tan  perfektigi en la franca lingvo.
A»» .

INTERSANGO. — Mi deziras interŝanĝi ii. pofitkartojn kun 
samideanoj en malnovaj kaj karakterize naciaj urboj, ekz.: Bremen, 
Marseille, Moskvo, Sevilla kaj aliaj, ankaŭ kun Italujo, Svisujo, 
balkanaj, skandinavaj kaj ekstereŭropaj landoj. Mi sendas nur belajn 
PL, laŭdezlre Ĉarmajn vidaĵojn de montaro Tatra. Mi certe respondos.

NOVAJ SIGELMARKOJ. — Oficiale eldonitaj okaze de post
kongresa ekskurso al la kastelo de Loire ( l i  aŭgusto 1914). Bela 
kolekto de malsamaj markoj Sm. 0.200, 4 koiektoj (100 markoj) 
Sm. 0. 600, 20 koiektoj (500 markoj) Sm. 2. 400. Haveblaj ĉe S-ro
E. Chaussard, 127 bi» Faubourg Bannier, Orijan» (Francujo) kiu 
sendos afrankite kontraŭ antaŭpago. Konto ĉe (.'ekbanko Esperantista.

PENSION - LERNEJO: 17 St. Stephens Square, London W, 
D-ro O' Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

IO POŜTKARTOJN ILUSTRITAJN de bela montaro .Krokonoŝe* 
(Riesengebirge) mi sendas kontraŭ antaŭsendita Sm. 0.500. Jose 
Kavan, papervendisto, Jilemnice (Aŭstrio, Bohemujo).

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas 
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sra.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski pr.3, Moskvo.

TESTUDOJ, gardantoj kontraŭ la insektoj en Ja gardenoj. Du 
belaj testudoj kontraŭ poŝtmandato de Sm. 2.500 por Eŭropo; ekster 
Eŭropo oni aldonu la poŝteispezojn. Adreso: H. Manson, Librejo 
Esperanto, Ferryville (Tunizio).

VORTARO. — Sistema vortaro de Hecker, germana-esperanta 
kaj esperanta-germana, prezo kutima fr. 2.50, nur por fr. 1.50 kun 
sendo. Sin turni al Univerala Esperantia Librejo, 10, rue de la 
Bourse, Gentve.

A bo lin

G E R M A N -A U S TR IA  ESPERANTISTO
Administrado: Wten f,.ĵuchlaubeii 18. — Jarabono Sm. 1.25, por Liganoj 
Sai. 0.86. — Konto Ce Cekbanko Esperantista.

i

« T i

Esperantista ^ antaro
Dua eldono. 6*— I O* milo

K olekto  de germ anaj kaj diversnaciaj popolkantoj, esper. 
de  L. E. MEIER, D-ro L. L. ZA M EN H O F, F. PFEIL, 
AD. ŜEFER, C. BICKNELL kaj aliaj. Kunmetitaj de

W ILHELM  FRIES

TEKSTARO: b ro so n ta  Sm. 0 .2 5 0 ;  kartonita Sm. 0 .3 0 0
MUZIKA ELDONO Sm. 0 .5 0 0

A'eniu samideano, neniu kunveno estu sen tiu ltera
internacia kantotrezoro !

GERMANA ESPERANTO-LIBREJO, LEIPZIG
3, Johannlsplatz 3

an

Esperantista Poŝkalendaro 1914
La praktika, de tiu Esperant- 
isto Ŝatata poŝlibro reaperis!

Tre interesa enhavo; inter aliaj: artikolo pri kalendara reformo, 
iistoj de esperantistaj grupoj kaj de Ia gazetaro, speciala rubriko

por kolektantoj ktp.

La libre to  estas vera trezoro por 
ĉiu propagandisto kaj kolektanto

P re a o :  Sm. 0,400 (Mk. 0,80) sendkosto eksterlandan Sni-0,100

Ader & Borel, G.m.b.H., Esperanto-Verlag
Dresden-A. I ,  Struvestr. 40

i i..LA ONDO DE ESPERANTO/ /

MONATA ILUSTRITA REVUO
(fondita en ia jaro 1909)

A
Ciu abonanto de Ia jaro 1914

krom 12 n-roj de 1’gazeto — ricevos donace belan Esper. libron:

Esperanta Poŝkalendaro por Ia jaro 1915
.La Ondo* aperas akurate la l-an daton, novstile. Ĉiu n-ro havas

16-21 paĝ. Formata 17-26. Bela kovrilo.
Literaturaj konkursoj kun premioj. Portretoj de konataj Esperantistoj. 
Diversaj ilustrataj. Beletristiko originala kaj tradukita. Plena kroniko. 
Bibliografio. Nia lanterno (kontraj Ido). Amuza fako (kun premioj). 

Anekdotaro. Korespondo tutmonda (Poŝtk. llustr.).
Anonco en „Koresp. Fako* — 3 respondkuponoj

La abonpagon (2 ru b i.; 2 ,120 Sm.) oni sendu al librejo Esperanto 
(Moskvo, Lubjanskij projezd, 3, Ruslando), aŭ al:

U n iv e rs a la  E s p e ra n tia  L ib re jo
IO. rue de la Bourse. — Genike (Svisujo).

Riĉenliava 80-paĝa multilustrita

Esperanta GVIDLIBRO tra GRAZ
en performata, kun aldono: Ekskursoj en Stirio. 
Prezo: Sm. O JUO (respondkuponoj) afrankite.

Stiria Esperantista Societo, S chdnaugasse  6, Graz (Aŭstrio).
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h  f i u M  n* i «ili »>c Men

HOLDEN
liveras Botojn, Ŝuojn,

Sandalojn, Pantoflojn, W j f t  B N V  J

Kalmukajn Ŝuojn . ■

Ŝ trum pojn  kaj Ŝtrum p- B ®  i ^ V  ■

etojn. Ĉiuj ekskluzive «J J v r .  I  

laŭ la tipo „ N a t u r f o t o "  Ĵ ^ B ĥ g a a Ĵ H f l l ^ B ^ N p ^ ^ ^ ^ O p

HOLDEN FRATOJ
3 ,  H a r e w o o d  P i a c e ,  O x f o r d  C i r c u s ,  L o n d o n  W  
K atalogoj senpage . O ni paro las E speran te

P o r  m alsanoj de  Ja asimilo, 
de  la san g o  kaj po r  mal
sanoj de la koro kaj de ia 
nervoj k .a . O ni m endu pro
spektojn  esperantajn  (sen
p a g e ^  broŝure ton  (2 0  Sd.).
—  D U  FAKKURACISTOJ.
D irek to ro : D-ro BREIGER.

BERLIN N W  6, Luisenstr. 51 
O ni parolas esperante!

ANKER

Armen,*
, Ugetado.
I Ustrita
dolorigita

S. Trtd-uK vs
\  v. Shm».

La viroj, kiuj deziras esti 
.Komerco*, Lodz, Rusujo, P, 
ili ricevos senpagan konsilon.

sanaj, sendu sian adreson al 
lujo, Konstantinovska 49, kie

Georg F. Klefe, Lŭbeck, Postfach 51, (Germanujo)
Komerca entrepreno, pli ol 25-jara praktikado. Informejo 

Agentejo, en- kaj eksporto . K ontulo  de Ĉekbanko.

PRESEJO BOCHLE* *  KO., BERNO


